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Szanowni Państwo,
mam przyjemność zaprezentować Państwu raport „Diagnoza i prognoza rynku usług 

BHP oraz charakterystyka służby BHP w Polsce”. Raport jest efektem badania zreali-
zowanego przez Instytut w 2020 r. Głównym celem przyświecającym podjęciu się tego 
zadania było rozpoznanie rynku usług BHP w kraju oraz scharakteryzowanie osób zawo-
dowo zajmujących się wykonywaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy od 70 lat prowa-
dzi działalność badawczo-rozwojową, wdrożeniową i upowszechniającą na rzecz bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Cieszymy, że w ramach prowadzonych działań możemy stale 
współpracować z pracownikami służby BHP oraz pracodawcami, którzy na co dzień są 
odpowiedzialni za zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich zakładach.

Przystępując do realizacji badań, których efektem jest niniejszy raport, zdawaliśmy 
sobie sprawę z kompleksowości zagadnienia. Z jednej strony wpływ czwartej rewolucji 
przemysłowej i zmian w gospodarce oraz na rynku pracy stawał się z każdym rokiem co-
raz bardziej widoczny. Z drugiej strony wzrost gospodarczy i rynek pracownika wzmac-
niał budowanie kultury bezpieczeństwa i wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie.
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A jednak to wydarzenia 2020 r. związane z pandemią unaoczniły, że bezpieczeństwo 
i higiena pracy są nie tylko warunkiem zdrowia i komfortu pracowników oraz spełnia-
nia wymogów prawa, ale przede wszystkim stanowią podstawę dla zagwarantowania 
ciągłości działalności gospodarczej i funkcjonowania społeczeństw. W rezultacie zapew-
nienie bezpieczeństwa w środowisku pracy stało się priorytetem, znajomość rynku usług 
BHP pozwalała na skuteczne reagowanie na rodzące się wyzwania, a wiedza i do-
świadczenie pracowników wewnątrzzakładowej służby BHP oraz specjalistów BHP spoza 
zakładu pracy – okazało się kluczowym zasobem w podejmowaniu działań w obszarze 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Raport z diagnozy i prognozy rynku usług BHP oraz charakterystyki służby BHP ma 
na celu przybliżenie tego segmentu rynku oraz profesjonalistów zawodowo odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kandydatów do pracy w tym obszarze. 
Opracowane wyniki badania posłużyły do uzupełnienia i zaktualizowania informacji na 
temat obecnego stanu rynku usług oraz zaprezentowania struktury służby BHP, a także 
do przedstawienia opinii o roli służby BHP oraz prognoz na temat rozwoju rynku usług 
BHP w najbliższej dekadzie.

Jednym z największych wyzwań, z którym spotkaliśmy się przy realizacji badania był 
brak ogólnokrajowych danych statystycznych i ekonomicznych o aktywności podmiotów 
realizujących usługi BHP (spowodowany m.in. niewyodrębnieniem usług BHP w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności). W prowadzonych analizach konieczne było również uwzględ-
nienie odmienności wynikających z rozdrobnienia i dywersyfikacji rynku usług BHP, 
w tym licznej reprezentacji podmiotów świadczących usługi w formie jednoosobowej 
działalności gospodarczej. Ponadto współistnienie wewnątrzzakładowej służby BHP oraz 
specjalistów BHP spoza zakładu pracy spowodowało, że przeprowadzone badanie mu-
siało uwzględniać różnice zarówno w doświadczeniach zawodowych, jak i demograficz-
nej charakterystyce obu grup.

Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację  pragnę podziękować wszystkim oso-
bom, które zechciały się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem na etapie projekto-
wania, realizacji i opracowywania wyników badania. Szczególne podziękowania kieruję 
do członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, bez których nie 
udałoby się zrealizować badania w tym wymiarze.

Mam również nadzieję, że zaprezentowane w raporcie „Diagnoza i prognoza rynku 
usług BHP oraz charakterystyka służby BHP w Polsce” wyniki badań będą nie tylko 
ciekawym opracowaniem, ale i pomocą w mierzeniu się z wyzwaniami, które dla bezpie-
czeństwa i higieny pracy niesie przyszłość.  

dr hab. inż.  Wiktor Marek Zawieska 
p.o. Dyrektora CIOP-PIB
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Główne wyniki badań

Z realizowane badanie 
pozwoliło na opra-
cowanie diagnozy  

i prognozy rynku usług BHP  
oraz charakterystyki służby 
BHP w Polsce. 

Na podstawie zastosowanych teore-
tycznych modeli rynkowych zweryfikowa-
nych danymi z rynku oraz konsultacjami 
eksperckimi, przyjęto że obecnie usłu-
gi BHP w Polsce świadczyć może około 
5,6 tys. podmiotów. Prognozuje się, 
że w najbliższej dekadzie rynek usług 
BHP świadczonych przez specjali-
stów BHP spoza zakładu pracy będzie 
rósł i w 2030 r. liczba podmiotów świad-
czących usługi BHP może kształtować się 
na poziomie nieco ponad 12 tys. 

Spośród przedsiębiorstw zatrudniają-
cych powyżej 100 pracowników (badanie 
kwestionariuszowe na nielosowej próbie 
przedstawicieli zakładowej służby BHP, 
N = 250), 36%  korzysta z usług specja-
listów BHP spoza zakładu pracy. Popyt 
ten jest istotnie wyższy w grupie firm za-
trudniających od 100 do 199 pracowników 
(60%), niż w pozostałych grupach zdefi-
niowanych według wielkości zatrudnienia. 
Od strony branży, nieco wyższy popyt 
na usługi zewnętrznych specjali-
stów BHP wykazują przedsiębior-
stwa produkcyjne (37%) niż usługowe 
(35%) i handlowe (32%). 

Przedstawiciele służby BHP realizują 
22 zadania zdefiniowane w Rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 
1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Przeprowadzone bada-
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nie pokazało, że do zadań najczęściej 
zlecanych specjalistom BHP spoza za-
kładu pracy należą: współpraca w za-
kresie szkoleń BHP i adaptacji zawodo-
wej (22%  badanych przedsiębiorstw), 
współpraca z zewnętrznymi laborato-
riami badawczymi lub opieką lekarską 
(19%) oraz opiniowanie dokumentacji 
obiektów budowlanych i pomieszczeń 
pracy lub ich modernizacji (18%). 

Z kolei eksperci rynkowi prognozują, że 
w najbliższej dekadzie popyt na zewnętrz-
ne usługi BHP utrzyma się na wysokim 
poziomie lub będzie rósł, w przypadku 
prac wymagających stałego nadzoru (np. 
sektor budowlany) lub prac szczególnie 
niebezpiecznych (np. przemysł chemicz-
ny). Natomiast branżą, w której istnieje 
prawdopodobieństwo zmniejszenia popy-
tu, jest administracja.

Większość przedstawicieli służby BHP 
(badanie kwestionariuszowe na nieloso-
wej próbie członków zakładowej służby 
BHP i specjalistów BHP spoza zakła-
du pracy, N = 500) w Polsce to osoby 
w średnim wieku (około 70%  to oso-
by w wieku od 30 do 49 lat). Zakła-
dowa służba BHP gromadzi relatyw-
nie mniej osób młodszych (do 39 lat) 
i starszych (po 60. roku życia) 
oraz nieco więcej kobiet niż grupa  
zewnętrznych specjalistów BHP. Wśród 
przedstawicieli służby BHP dominu-
ją mężczyźni (na 3 mężczyzn w zawo-
dzie przypada 1 kobieta); osoby  z wy-
kształceniem wyższym w tym kierunku 
(85%  wśród zewnętrznych specjalistów  
i 67%  wśród zakładowej służby BHP). 
Najwięcej osób ma doświadczenie za-
wodowe w przedziale od 6 do 20 lat. 
Służbę BHP w większości cechuje za-
trudnienie na podstawie  umowy o pracę  
(53%  zewnętrznych specjalistów BHP 
i 87%  służby zakładowej). 

Zewnętrznych specjalistów BHP i zakła-
dową służbę BHP różni charakter wyko-
nywanych zadań. Pierwsi częściej pełnią 
funkcje doradcze, szkoleniowe i kontrol-
ne, a drudzy wykonują zadania związa-

ne z bezpieczeństwem pracy w obrębie 
własnego zakładu, takie jak: prowadzenie 
dokumentacji, ustalanie okoliczności wy-
padków czy współdziałanie z pracowni-
kami. 

Miesięczne wynagrodzenie pracowni-
ków BHP wzrasta wraz z awansem zawo-
dowym, ale może być zależne od branży. 
Członkowie służby BHP otrzymują tak-
że świadczenia pozapłacowe. Stabilność 
zatrudnienia jest oceniana jako wysoka 
zarówno przez członków zakładowej służ-
by BHP, jak i zewnętrznych specjalistów 
BHP, odpowiednio 90%  i 80% . 

Znaczna większość pracowników 
BHP (97%  zewnętrznych specjalistów 
i 91%  zakładowej służby BHP) uwa-
ża, że ich pozycja w przedsiębiorstwie  
jest istotna oraz prognozuje, że w na-
stępnej dekadzie będzie rosła (od-
powiednio 61%  i 72%). W opinii 
badanych, rola służby BHP w przedsię-
biorstwie obecnie oceniana jest pozy-
tywnie, zarówno przez pracodawców 
(55%), jak i pracowników (54%). 

Z kolei zdaniem ekspertów rynkowych 
postrzeganie służby BHP przez praco-
dawców przekłada się na jej postrzeganie 
przez zatrudnionych w zakładzie pracy 
pracowników. Podkreślają oni rolę kultu-
ry bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie 
– im wyższe znaczenie bezpieczeństwa 
oraz zadań służby BHP, a także więk-
sza świadomość pracodawcy w zakresie 
przekładania się tych kwestii na życie 
i zdrowie pracowników, tym większe 
prawdopodobieństwo respektowania roli 
służby BHP oraz wdrażania jej zaleceń 
przez pracowników.
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Potrzeba i cel badań rynku 
usług BHP i służby BHP

O bserwowana współ-
cześnie czwarta re-
wolucja przemysłowa 

powoduje zmiany zarówno 
w gospodarce, jak funkcjono-
waniu całych społeczeństw. 

W myśl teorii długich cykli koniunktu-
ralnych rewolucja technologiczna prowa-
dzi do przekształcenia stosunków spo-
łeczno-ekonomicznych – upowszechnianie 
się technologii zmienia procesy gospo-
darcze w kolejnych obszarach, co prowa-
dzi do zmian struktury społecznej, która 
oddziałuje na procesy polityczne i wymu-
sza powstanie nowych instytucji [Euro-
found, 2018]. Na przykład zastosowanie  
mobilnego Internetu i przenośnych urzą-
dzeń telekomunikacyjnych (smartfonów) 
w usługach transportu samochodowego 
umożliwiło łączenie właścicieli pojazdów 
z pasażerami, powodując zmianę na 
rynku (wprowadzając alternatywę dla 
korporacji taksówkarskich), co z kolei 
doprowadziło do protestów społecznych 
i przełożyło się na zmiany regulacji praw-
nych w zakresie przewozu osób. 
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Zmiany w funkcjonowaniu przedsię-
biorstw, dostarczaniu usług, procesach 
produkcji czy na rynku pracy (nowe 
formy zatrudnienia oraz sposoby 
świadczenia pracy) mają konsekwen-
cje także dla bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz służby BHP, realizującej za-
dania w tym zakresie. Globalne zjawiska 
polityczne, gospodarcze, społeczne czy 
zdrowotne oddziałują m.in. na:

 ǻ sposoby realizowania działalności 
gospodarczej

 ǻ pracodawców, zobligowanych do za-
pewnienia bezpiecznych warunków 
pracy

 ǻ pracowników, próbujących dostoso-
wać się do nowych warunków świad-
czenia pracy

 ǻ funkcjonowanie służby BHP jako re-
alizatora zadań z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy

 ǻ polityki publiczne z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy

 ǻ instytucje naukowo-badawcze i wdro-
żeniowe zajmujące się problematyką 
bezpieczeństwa pracy

 ǻ budowanie kultury bezpieczeństwa, 
ograniczanie ryzyka, wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych.

Celem badań, których wyniki zosta-
ły wykorzystane do opracowania dia-
gnozy i prognozy rynku usług BHP  
oraz scharakteryzowania służby 
BHP w Polsce, było uzupełnienie luki 
w stanie wiedzy – do tej pory brakowa-
ło kompleksowego opracowania w tym 
zakresie. Zebrane w raporcie informacje 
mogą być wykorzystane przez praco-
dawców i służbę BHP do projektowania 
i realizowania zadań z zakresu 
bezpieczeństwa pracy. 

Także instytucje badawcze, doradcze 
czy kontrolne, które w obszarze działa-
nia mają tematykę BHP, mogą zastoso-
wać informacje zgromadzone w raporcie 
do realizacji swoich zadań i lepszego 
odpowiadania na potrzeby społeczne 
i rynkowe w zakresie bezpieczeństwa 

 pracy. Potrzeba prz prowadzenia  
diagnozy i prognozy rynku usług BHP 
oraz charakterystyki służby BHP wyni-
kała również z konieczności ciągłego 
rozpoznawania potrzeb głównych intere-
sariuszy zewnętrznych CIOP-PIB: przed-
stawicieli służby BHP – zarówno zakła-
dowej, jak i specjalistów zewnętrznych* 
– oraz pracodawców odpowiadających 
za bezpieczeństwo i higienę pracy. 

Pogłębione rozpoznanie rynku ułatwia 
także optymalizację działalności przed-
siębiorcom, przedstawicielom służby 
BHP oraz instytucjom współpracującym 
(w tym jednostkom naukowym, oferują-
cym rozwiązania do wprowadzenia do 
praktyki społeczno-gospodarczej). Po-
nadto rozpoznanie obszaru BHP może 
wesprzeć skuteczne i szybkie reagowa-
nie na pojawiające się wyzwania oraz 
być istotnym czynnikiem w budowaniu 
średnio- i długoterminowych strategii 
bezpieczeństwa oraz zdrowia w pracy 
w skali kraju. W tym zakresie celem 
prowadzonych badań było rozbudowa-
nie bazy wiedzy wspierającej polityki 
publiczne w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, zgodnie z zasadą polityki 
opartej na dowodach.

* W raporcie określenie „służba bhp” używane 
jest łącznie w odniesieniu do pracowników 
zakładowej służby bhp oraz specjalistów 
bhp spoza zakładu pracy (zewnętrznych), 
chyba że zaznaczono inaczej.
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Zastosowane metody 
i techniki badawcze

Raport opracowano na podstawie:

1 analizy literaturowej metodą desk research, przeprowadzonej  
w okresie luty–kwiecień 2020 r.  
na źródłach polskich i międzynarodowych, obejmujących:

1) piśmiennictwo zwarte, artykuły w czasopismach tematycznych oraz broszury, 
w szczególności dostępne w zasobach biblioteki Centralnego Instytutu Ochro-
ny Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Głównej Biblioteki Pracy 
i Zabezpieczenia Społecznego; 

2) opracowania i wyniki badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia 
w Pracy oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie trendów kształtują-
cych obszar pracy oraz BHP; 

3) akty prawne, 

4) opracowania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego;

5) raporty płacowe; 

6) raporty „Barometr zawodów” w zakresie prognoz zapotrzebowania na pracowników 
realizowane na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

7) wyniki projektów badawczych i upowszechniających:
a) informacje o zawodach opracowane w ramach projektu pt. „Rozwijanie, uzupełnianie 

i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowocze-
snych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”;

b) wyniki badania ankietowego „Wyzwania dla ochrony pracy w świetle zmian gospodar-
czych i rozwoju techniki”, przeprowadzonego wśród członków Sieci Ekspertów ds. BHP, 
certyfikowanych przez CIOP-PIB, zrealizowanego w ramach IV etapu programu wielo-
letniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”;

c) wyniki badania „Ocena zapotrzebowania na kwalifikacje rynkowe w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny pracy”, zrealizowanego w ramach IV etapu programu wieloletniego 
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”;

8) zasoby internetowe, w tym serwisy informacyjne i branżowe.
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2    badania kwestionariuszowego  
(techniką wywiadu telefonicznego CATI), zrealizowanego 
w okresie sierpień–wrzesień 2020 r. na próbie 500 osób:

1) 250 specjalistów BHP – właścicieli przedsiębiorstw świadczących usługi BHP (w tym 
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej):
a) próba ogólnopolska – z każdego województwa;
b) dobór nielosowy, proporcjonalny w stosunku do liczby podmiotów gospodarczych w da-

nym województwie.

Liczba podmiotów BHP na rynku koresponduje z wielkością województw wg liczby 
mieszkańców. Najwięcej specjalistów świadczących usługi BHP znajduje się w trzech 
największych województwach: wielkopolskim, mazowieckim i śląskim – dlatego też te 
obszary są najbardziej reprezentowane w badanej próbie.

2) 250 pracowników służby BHP zatrudnionych w przedsiębiorstwach:
a) próba ogólnopolska;
b) populacja przedsiębiorstw wg bazy REGON;
c) dobór nielosowy, proporcjonalny w stosunku do liczby podmiotów w województwie.

Liczba przedsiębiorstw zatrudniających pracowników służby BHP koresponduje 
z wielkością województw pod względem liczby mieszkańców. Największą reprezentację 
w próbie mają województwa: mazowieckie, śląskie i wielkopolskie. Dobór próby 
uwzględnił również wielkość przedsiębiorstw, zapewniając taką samą (z niewielkim  
wyjątkiem dla największych firm) reprezentację w próbie firm z różnym rzędem 
wielkości zatrudnienia.

3 wywiadów rynkowych z ekspertami,  
zrealizowanych w okresie sierpień–wrzesień 2020 r.
Wywiady rynkowe z ekspertami – przedstawicielami organizacji branżowych, 

pracodawców, pracowników, badaczy rynku pracy – przeprowadzono telefonicznie. 
Eksperci rynkowi zostali wybrani spośród członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dobór ekspertów uwzględniał 
zróżnicowanie geograficzne (eksperci reprezentowali różne oddziały OSPSBHP), róż-
norodność doświadczeń (przedstawiciele strony pracodawców i pracowników) oraz wie-
dzę o rynku BHP w Polsce. 

Oznaczenie
Przedstawi-
ciel organiza-
cji branżowej

Pracodwaca Pracownik Badacz 
rynku pracy

EKSPERT 1 Check Check

EKSPERT 2 Check

EKSPERT 3 Check Check

EKSPERT 4 Check

EKSPERT 5 Check Check
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4 modeli rynkowych zastosowanych  
do oszacowania i prognozowania 
wielkości rynku usług BHP

Do oszacowania i prognozowania rynku usług BHP wykorzystano modele rynkowe,  
ze względu na brak oddzielnego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności 
dla usług BHP, brak wymogu podawania danych finansowych przez podmio-
ty świadczące usługi BHP w formie jednoosobowej działalności gospodarczej 
oraz niechęć do ujawniania informacji finansowych (w tym anonimowo w ramach wy-
wiadów kwestionariuszowych). 

W pierwszym kroku zidentyfikowano wszystkie polskie podmioty posiadające w na-
zwie „BHP”, z pominięciem firm z zakończoną i zawieszoną działalnością, w likwidacji 
i w upadłości. W drugim kroku – w toku badania kwestionariuszowego – oceniono 
odsetek podmiotów, które świadczą usługi BHP, odrzucając m.in. firmy zajmujące się 
sprzedażą artykułów BHP. Na etapie weryfikacji modelu dokonano korekty wyników 
o podmioty, które nie posiadają w nazwie „BHP” – oszacowano odsetek takich firm 
na podstawie konsultacji eksperckich z przedstawicielami Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Pracowników Służby BHP oraz danych Sieci Ekspertów ds. BHP, 
certyfikowanych przez CIOP-PIB. 

Na potrzeby szacowania wielkości rynku w najbliższej dekadzie dokonano liczbowej 
analizy i prognozy liczby firm w Polsce. Pozyskano informacje o liczbie aktywnych 
firm (tj. z pominięciem firm z zakończoną i zawieszoną działalnością, w likwidacji 
i w upadłości), które istniały na polskim rynku w latach 2010–2020. Następnie obli-
czono średnioroczną stopę wzrostu liczby firm (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu 
CAGR – Compound Annual Growth Rate), a wyliczony wskaźnik wykorzystano do pro-
gnozy zmiany liczby firm do 2030 r. Uwzględniono również wpływ epidemii COVID-19 
na liczbę nowozakładanych firm w 2020 r. oraz dokonano jakościowej weryfikacji osza-
cowań, przy uwzględnieniu opinii ekspertów zebranych w toku wywiadów rynkowych. 

Biorąc pod uwagę ograniczenia teoretycznych modeli rynkowych, podjęto dzia-
łania weryfikacyjne z wykorzystaniem konsultacji eksperckich, danych Ośrodka 
Badań i Analiz Rynku Pracy Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy oraz sprawozdań 
Państwowej Inspekcji Pracy.



16



17

W Polsce prawo do 
bezpiecznych i hi-
gienicznych wa-

runków pracy gwarantuje 
ustawa zasadnicza – Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
– wskazując, że każdy 
ma prawo do bezpiecznych 
i higienicznych  warunków 
pracy (art. 66). 

Realizację tego prawa precyzuje 
Kodeks pracy, umieszczając zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy wśród podstawowych zasad pra-
wa pracy (art. 15 kp) oraz przypisując 
pracodawcy „szczególną rolę w zakresie 
ochrony życia i zdrowia oraz zapewnie-
nia bezpieczeństwa pracy zatrudnionych” 
[Kołodziejczyk, 2017]. 

Kodeks pracy nakłada na praco-
dawcę obowiązek zapewnienia bez-
piecznych i higienicznych warunków 
pracy nie tylko osobom zatrudnionym 
na podstawie umowy o pracę, ale także 
wykonującym pracę na innej podstawie, 
niż stosunek pracy oraz osobom samo-
zatrudnionym (art. 304 kp). Ponadto, 
przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, 
a organizujący pracę osób fizycznych wy-
konywaną na podstawie innej niż stosu-
nek pracy oraz prowadzący działalność 
gospodarczą na własny rachunek, także 
mają obowiązek zapewniania higienicz-
nych i bezpiecznych warunków pracy (art. 
304 kp). Trzeba podkreślić, że w odnie-
sieniu do osób wykonujących pracę na 
podstawie innej niż stosunek pracy „usta-
wodawca nałożył na pracodawcę taki 
sam obowiązek jak wobec pracowników, 
czyli obowiązek zapewnienia tym osobom 
bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy” [Kołodziejczyk, 2017]. 

Prawo do bezpiecznych 
i higienicznych 

warunków pracy 
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Co więcej, Kodeks pracy nie tylko na-
kłada obowiązek zapewnienia pracowni-
kom bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy przez pracodawcę (art. 94 kp), 
ale także obowiązek ich przestrzegania 
– na pracownika. Kodeks pracy zobo-
wiązuje do przestrzegania bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pracy, 
pracujących zarówno w oparciu o umowę 
o pracę, jak i osoby, które wykonują „pra-
cę na innej podstawie niż stosunek pracy 
w zakładzie pracy lub w miejscu wyzna-
czonym przez pracodawcę lub inny pod-
miot organizujący pracę, a także na oso-
bach prowadzących na własny rachunek 
działalność gospodarczą, w zakładzie 
pracy lub w miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę lub inny podmiot organizu-
jący pracę” (art. 3041 kp).

Realizacja obowiązku pracodawcy 
w zakresie zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy obej-
muje utworzenie w zakładzie pracy 
służby BHP lub powierzenie wykony-
wania zadań służby BHP osobom wska-
zanym w Kodeksie pracy. Zadania służby 
BHP mogą wykonywać przede wszystkim 
pracownicy służby BHP, ale też – w okre-
ślonych przypadkach – pracownicy wyko-
nujący inne prace oraz zadania służby 
BHP, pracodawcy (po ukończeniu odpo-
wiedniego szkolenia) lub specjaliści spo-
za zakładu pracy.

Obowiązek utworzenia służby bez-
pieczeństwa i higieny pracy dotyczy 
pracodawców zatrudniających więcej 
niż 100 pracowników (art. 23711 kp).  
Z kolei pracodawca zatrudniający do 
100 pracowników „powierza wykony-
wanie zadań służby BHP pracowniko-
wi zatrudnionemu przy innej pracy”  
(art. 23711 kp). Jeśli w przedsiębiorstwie 
zatrudnionych jest do 10 pracowników lub 
do 50 pracowników (dla grupy działal-
ności o nie wyższej niż trzecia kategoria 
ryzyka, w rozumieniu przepisów o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych), to 
pracodawca może sam wykonywać zada-
nia służby BHP, o ile posiada ukończo-

ne szkolenie niezbędne do wykonywania 
tych zadań (art. 23711 kp). 

Kodeks pracy wprowadza również moż-
liwość powierzenia wykonywania zadań 
służby BHP specjalistom spoza zakładu 
pracy w przypadku, gdy w zakładzie pra-
cy brakuje kompetentnych pracowników. 
Tym samym z Kodeksu pracy wywo-
dzi się dualizm służby BHP w Polsce: 
zadania służby BHP może wyko-
nywać zakładowa służba BHP albo 
specjaliści spoza zakładu pracy 
(prowadzący jednoosobową działalność 
gospodarczą lub zatrudnieni w firmach 
świadczących usługi BHP). 

Prawo Unii Europejskiej – Dyrek-
tywa Rady 89/391/EWG określa, że 
pracownicy służby bhp i osoby wy-
konujące zadania tej służby powin-
ni mieć odpowiednie kompetencje 
oraz posiadać odpowiednie zdolno-
ści, ale zobowiązuje państwa człon-
kowskie do określenia niezbędnego 
zasobu wiedzy i umiejętności do wy-
konywania obowiązków służby bhp. 
Jednocześnie podstawową zasa-
dą wynikającą z przepisów dy-
rektywy 89/391/EWG (art. 7) jest  
wykonywanie zadań służby ochro-
ny i zapobiegania przez wła-
snych pracowników, a dopiero 
 w przypadku braku takich możli-
wości – przez specjalistów spoza 
zakładu pracy. Potwierdzeniem tej 
zasady jest wyrok Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości, zgod-
nie z którym obowiązek pozyskania 
specjalistów z zewnątrz ma jedy-
nie charakter subsydiarny (w sto-
sunku do obowiązku określonego 
w art. 7 ust. 1 dyrektywy), czyli po-
wstaje wyłącznie w przypadku, kie-
dy czynności związane z zapobiega-
niem i ochroną przed zagrożeniami 
w miejscu pracy nie mogą być wyko-
nywane przez pracowników przed-
siębiorstwa, wskutek braku kompe-
tentnego personelu [MPiPS, 2013]. 
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„Każdy ma prawo do 
bezpiecznych i higie-

nicznych warunków pracy. 
Sposób realizacji tego prawa 
oraz obowiązki pracodawcy 
określa ustawa”.

Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 
art. 66. Prawo do bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy.

„Pracodawca jest 
obowiązany 

zapewnić pracownikom bez-
pieczne i higieniczne 
warunki pracy”.

Kodeks pracy, Dział I. Rozdz. II – 
Podstawowe zasady prawa pracy. 
Art. 15. Bezpieczne warunki pracy.

„BHP jest potwornie 
szerokim wachla-

rzem interdyscyplinarnych 
dziedzin i teraz jest naprawdę 
niewielu wirtuozów w BHP, 
którzy potrafią się wszyst-
kim na odpowiednio wyso-
kim poziomie zająć. Dlatego 
pracodawca, taki świado-
my pracodawca, który chce 
dobrze mieć poprowadzone 
bezpieczeństwo pracy, zleca 
wykonanie konkretnych za-
dań takim firmom, które mają 
odpowiednie kompetencje w 
tym zakresie. Czyli zaczyna 
rodzić się specjalizacja w tym 
zawodzie”. 

 G EKSPERT 1

Wybrane zadania  
służby BHP:

 Check Kontrola warunków pracy i przestrze-
gania przepisów BHP

 Check Informowanie pracodawcy o zagroże-
niach zawodowych; analizowanie sta-
nu BHP i przedstawianie wniosków

 t Opiniowanie dokumentacji obiektów 
budowlanych i pomieszczeń pracy 
(lub ich modernizacji)

 t Zgłaszanie wniosków co do wymagań 
BHP w procesach produkcyjnych

 t Przedstawianie wniosków co do za-
chowania ergonomii na stanowiskach 
pracy

 t Udział w opracowywaniu aktów we-
wnętrznych np. zarządzeń, instrukcji 
ogólnych BHP

 t Opiniowanie szczegółowych instruk-
cji BHP na stanowiskach pracy

 � Udział w ustalaniu okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy, 
chorób zawodowych; prowadzenie 
dokumentacji

 G Doradztwo w zakresie stosowania 
przepisów oraz zasad BHP

 G Udział w ocenie ryzyka zawodowego

 G Doradztwo w zakresie organizacji 
i metod pracy na stanowiskach, na 
których występują czynniki szkodliwe

 ȕ Współpraca w zakresie szkoleń BHP 
i adaptacji zawodowej

 ȕ Współpraca z zewnętrznymi labo-
ratoriami badawczymi lub opieką 
lekarską

 ȕ Współdziałanie z reprezentacją pra-
cowników

 ȕ Popularyzacja tematyki BHP 
i ergonomii
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Rynek usług BHP w Polsce 
– wyniki badań

Diagnoza rynku 
usług BHP

Pracodawca może powierzyć wykony-
wanie zadań służby BHP specjalistom 
spoza zakładu pracy. Wyniki bada-
nia przeprowadzonego przez CIOP-PIB 
w 2018 r. wskazują, że 49%  pracodaw-
ców (na 80 badanych) zlecało niektóre 
zadania z zakresu BHP specjalistom spo-
za zakładu pracy mimo zatrudniania eta-
towych pracowników służby BHP. Praco-
dawcy zlecali specjalistom spoza zakładu 
pracy następujące zadania: doradztwo 
w zakresie obowiązujących przepisów 
prawnych i zadań BHP, szkolenia, ocenę 
ryzyka zawodowego, popularyzację za-
gadnień BHP, zarządzanie bezpieczeń-
stwem pracy w zakładzie oraz ustalanie 
przyczyn i okoliczności wypadków przy 
pracy [Taradejna, 2018]. 

Z kolei uczestniczący w badaniu przed-
stawiciele służby BHP, świadczący usłu-
gi poza swoim miejscem zatrudnienia 
(38%  badanych świadczyło usługi BHP 
na umowę-zlecenie poza swoim głównym 
miejscem zatrudnienia; sporadycznie ta-
kiego zadania podejmowało się 14%) 
wykonywali pracę w zakresie: szkoleń 
w dziedzinie BHP, zadań służby BHP, au-
dytu i doradztwa w zakresie BHP, oceny 
ryzyka zawodowego, analizy okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy, ochrony 
przeciwpożarowej. Ponadto respondenci 
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wskazali, że na rynku jest zapotrzebowa-
nie na specjalistów w wąskich zakresach: 
wykładowca problematyki BHP, audytor 
ds. BHP, specjalista ds. oceny ryzyka za-
wodowego oraz specjalista ds. postę-
powania powypadkowego [Taradejna, 
2018].

Tegoroczne badanie na próbie 250 
pracowników zakładowej służby BHP 
z przedsiębiorstw zatrudniających po-
wyżej 100 pracowników pokazało, że 
36%  badanych przedsiębiorstw 
korzysta ze specjalistów BHP spoza 
zakładu pracy*. Popyt ten jest istotnie 
wyższy w grupie firm zatrudniających 
od 100 do 199 pracowników (60%) niż 
w pozostałych grupach zdefiniowanych 
według wielkości zatrudnienia. Z punktu 
widzenia branży przedsiębiorstwa pro-
dukcyjne wykazują wyższy popyt (37%) 
niż usługowe (35%) i handlowe (32%) 
na zewnętrznych specjalistów.

Do prac najczęściej zlecanych 
specjalistom BHP spoza za-
kładu pracy należą: 

 ǻ współpraca w zakresie szkoleń BHP 
i adaptacji zawodowej (22%), 

 ǻ współpraca z zewnętrznymi labo-
ratoriami badawczymi lub opieką 
lekarską (19%),

 ǻ opiniowanie dokumentacji obiektów 
budowlanych i pomieszczeń pracy 
lub ich modernizacji (18%).

Działalność w zakresie BHP nie posia-
da przypisanego kodu PKD (Polska Kla-
syfikacja Działalności), a jest klasyfiko-
wana do szerszych podklas PKD, przede 
wszystkim 70.22.Z Pozostałe doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności 

* W środowisku prawniczym i ustawodaw-
czym toczy się dyskusja na temat zgodno-
ści zatrudnienia specjalistów spoza zakła-
du w przedsiębiorstwach zatrudniających 
powyżej 100 pracowników – Kodeks pracy 
mówi o zatrudnianiu takich specjalistów 
w zakładach do 100 pracowników.

gospodarczej i zarządzania oraz 
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy 
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
W związku z tym brak jest ogólnokrajo-
wych statystyk, wskazujących na liczbę 
podmiotów świadczących takie usługi. 
W celu oszacowania wielkości rynku usług 
BHP posłużono się modelem rynkowym. 

Na potrzeby modelu rynkowego przy-
jęto, że firmy, które świadczą usługi BHP 
posiadają w nazwie skrót „BHP”. Po wy-
łączeniu podmiotów nieaktywnych na 
rynku (z zakończoną i zawieszoną dzia-
łalnością, w likwidacji i upadłości) oraz 
tych, które nie świadczą usług BHP a 
zajmują się np. sprzedażą artykułów BHP 
(odsetek firm oceniono na podstawie 
wywiadów kwestionariuszowych z przed-
stawicielami zewnętrznej służby BHP, 
N = 250) zidentyfikowano ponad 3,3 tys. 
firm świadczących usługi BHP. 

Następnie, w toku konsultacji eksperc-
kich oraz na podstawie danych pozyska-
nych z rynku (dzięki współpracy z człon-
kami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP oraz Sieci Eks-
pertów ds. BHP, certyfikowanych przez 
CIOP-PIB) ustalono, że wśród firm świad-
czących usługi BHP tylko około 60%  ma 
w nazwie skrót „BHP” czy słowo „bezpie-
czeństwo”. Ostatecznie przyjęto zatem, 
że obecnie usługi BHP w Polsce świad-
czyć może około 5,6 tys. podmiotów. 

Poważniejszą trudność stanowiło sza-
cowanie wartości rynku usług BHP - nie 
są bowiem ogólnodostępne dane finan-
sowe mówiące o przychodach osiąganych 
przez firmy świadczące usługi BHP. Pod-
mioty świadczące takie usługi w formie 
jednoosobowej działalności gospodarczej 
nie mają obowiązku raportowania da-
nych finansowych. Ponadto przedstawi-
ciele firm świadczących usługi BHP wy-
kazują niechęć do ujawniania informacji 
finansowych (w tym uogólnionych czy 
w sposób anonimowy, np. w ramach wy-
wiadów kwestionariuszowych). Na py-
tanie dotyczące przychodów za 2019 r., 
zadane w badaniu kwestionariuszowym 
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przeprowadzonym wśród 250 specjali-
stów BHP (realizujących zewnętrzne usłu-
gi BHP), uzyskano jedynie 17 odpowiedzi. 
Po usunięciu z danych wartości skrajnych 
uzyskano średni przychód 1 podmiotu 
w wysokości 132 tys. zł netto. Mimo że 
wartość ta okazała się zgodna z opinią 
ekspertów, z którymi przeprowadzono 
konsultacje weryfikujące, to ze względu 
na zbyt małą liczbę uzyskanych odpo-
wiedzi nie podjęto się przeprowadzenia 
oszacowania wartości rynku usług BHP 
na podstawie tych danych. 

Na podstawie konsultacji z eksper-
tami oraz danych pozyskanych z rynku 
(dzięki współpracy z członkami OSPS-
BHP) można oczekiwać, że wartość przy-
chodów podmiotów świadczących usługi 
BHP jest bardzo zróżnicowana. Dla czę-
ści z nich świadczenie usług BHP jest to 
dodatkowa działalność zarobkowa obok 
zatrudnienia w zakładowej służbie BHP; 
dla części jest to podstawowa aktywność 
na rynku pracy, realizowana w formie 
jednoosobowej działalności gospodar-
czej lub mikroprzedsiębiorstwa; na rynku 
usług BHP występują również podmioty, 
które zaliczyć można do grupy małych 
przedsiębiorstw – zatrudniające powyżej 
10 osób. W efekcie deklarowane przy-
chody członków OSPSBHP z 8 oddziałów 
najczęściej mieściły się w przedziale 

od 50 do 150 tys. zł rocznie, przy czym 
istotną grupę stanowiły także podmioty, 
których deklarowane przychody kształto-
wały się w przedziale do 50 tys. zł. Jed-
nocześnie należy zaznaczyć, że pojawi-
ły się także informacje o przychodach 
w przedziałach 150 tys. – 200 tys., 200 
tys. – 300 tys. oraz powyżej 300 tys.„Rynek zmienił się 

dlatego, że zarzą-
dy poszczególnych spółek, 
firm, są już świadome. Czy-
li ta kultura bezpieczeństwa 
zaistniała w środowisku pra-
codawców, managementu 
i zarządów. I każdy zarząd, 
mniejsza, większa firma, 
każdy zarząd chce jeszcze 
tego doradcę – ponieważ 
specjalizacja [w BHP] robi się 
bardzo wąska”. 

 G EKSPERT 5

Usługi BHP ujmowane są w PKD w ramach:

63.12.Z Działalność portali internetowych

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania

71.20.Z Pozostałe badania i analizy techniczne

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane
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 M Czy Pana/i firma korzysta z zewnętrznych 
usługodawców BHP?

ROZKŁ AD ODPO WIEDZI  WG WIELKOŚCI  PRZEDSIĘBIORSTWA 

(L ICZBY PRACO WNIKÓ W)

0% 84%

59,5%

38,1%

16,7%

35,7%

26,2%

42,5%

36,4%

40,5%

61,9%

83,3%

64,3%

73,8%

57,5%

63,6%
Ogółem

600 i więcej

500–599

400–499

300–399

200–299

100–199

Liczba pracowników Tak

Nie

ROZKŁ AD ODPO WIEDZI  WG BRANŻY

Przedsię-
biorstwa 

wg branży
Produkcja Usługi Handel Inne Ogółem

tak 37,3% 35% 31,1% 50% 36,4%

nie 62,7% 65% 67,9% 50% 63,6%

Źródło: badanie kwestionariuszowe (N = 250 pracowników wewnątrzzakładowej służby BHP)
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 f Zadania najchętniej zlecane specjalistom BHP 
spoza zakładu pracy w przedsiębiorstwach 
zatrudniających powyżej 100 pracowników 

WYBRANE ODPO WIEDZI

0

5

10

15

20

25

Doradztwo w zakresie organizacji
i metod pracy na stanowiskach,
na których występują czynniki szkodliwe

Informowanie pracodawcy o zagrożeniach
zawodowych; analizowanie stanu BHP
i przedstawianie wniosków

Kontrola warunków pracy
i przestrzegania przepisów BHP

Udział w opracowywaniu aktów
wewnętrznych np. zarządzeń,
instrukcji ogólnych BHP

Doradztwo w zakresie
stosowania przepisów
oraz zasad BHP

Opiniowanie dokumentacji obiektów
budowlanych i pomieszczeń pracy
(lub ich modernizacji)

Współpraca z zewnętrznymi laboratoriami
badawczymi lub opieką lekarską

Współpraca w zakresie szkoleń BHP
i adaptacji zawodowej

22%

19%
18%

11%
10% 10% 10% 10%

Poszukujemy u specjalistów BHP spoza zakładu pracy

Źródło: badanie kwestionariuszowe (N = 250 pracowników wewnątrzzakładowej służby BHP)
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Prognoza rynku 
usług BHP  
do 2030 r. 

Eksperci rynkowi są zgodni, że w naj-
bliższych 10 latach popyt na usługi BHP 
będzie głównie wzrastał. Niektórzy z nich 
wskazują, że wielkość popytu będzie uza-
leżniona od: 
a) branży reprezentowanej przez 

zamawiających usługi;

b) wielkości przedsiębiorstwa zamawia-
jącego usługi bhp;

c) sposobu zarządzania firmą;

d) ogólnej koniunktury w kraju.

Duże znaczenie przy zlecaniu zadań 
specjalistom spoza zakładu pracy będzie 
mieć rosnąca świadomość pracodawców 
odnośnie do istotności BHP w firmie – 
stanowi ona czynnik, który może zade-
cydować o poszerzaniu pakietu usług 
zamawianych u zewnętrznych specjali-
stów BHP. Eksperci wskazują też, że po-
pyt na usługi zewnętrzne utrzyma się 
na wysokim poziomie lub będzie rósł 
w przypadku prac wymagających sta-

łego nadzoru (np. sektor budowlany) 
lub prac szczególnie niebezpiecznych 
(np. przemysł chemiczny). Z kolei bran-
żą, w której istnieje prawdopodobień-
stwo zmniejszenia popytu na specjalistów 
BHP spoza zakładu pracy, jest admi-
nistracja, ze względu na odejście od 
obowiązku regularnych szkoleń BHP 
dla pracowników biurowych (nowelizacja 
Kodeksu pracy z 2019 r.).

Eksperci rynkowi prognozują, że w naj-
bliższej dekadzie usługi, które będą po-
szukiwane u specjalistów BHP spoza za-
kładu pracy to:

1) Szkolenia, których organizacja jest 
coraz częściej nieprzypadkowa 
i odbywa się z wykorzystaniem do-
brych praktyk, takich jak zlecanie 
szkoleń nowym wykonawcom ce-
lem rotowania szkoleniowców, co 
ma pozytywnie wpływać na poziom 
uwagi szkolonych.

2) Dokonywanie ekspertyz i sporządza-
nie dokumentacji.
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Eksperci wskazują również, że wśród za-
dań służby BHP, określonych w rozporzą-
dzeniu, znajdują się takie, które można 
określić mianem deficytowych (ze wzglę-
du na najniższe zapotrzebowanie na nie 
wśród zlecających usługi BHP – mimo 
ich obiektywnej istotności dla bezpie-
czeństwa i higieny pracy). Na podstawie 
wywiadów eksperckich zidentyfikowano 
2 usługi deficytowe:

1) Ocena ryzyka zawodowego 
– w szczególności wśród mikro- 
i małych przedsiębiorstw, co w opi-
nii ekspertów związane jest z po-
strzeganiem tej usługi jako kosztu, 
a dokonywane jest nierzadko po 
kontroli i zaleceniach Państwowej 
Inspekcji Pracy.

2) Doradztwo – które w opinii ekspertów 
wymaga zbudowania partnerskiej re-
lacji pomiędzy zarządzającym przed-
siębiorstwem a pracownikami służby 
BHP lub specjalistami BHP spoza za-
kładu pracy.

Analizę wielkości rynku usług BHP 
w najbliższej dekadzie przeprowadzono, 
prognozując liczbę podmiotów świadczą-
cych takie usługi w Polsce. Na podstawie 
informacji o liczbie aktywnych firm na 
polskim rynku w latach 2010–2020 obli-
czono średnioroczną stopę wzrostu liczby 
firm (CAGR), a wyliczony wskaźnik wyko-
rzystano do prognozy zmiany liczby firm 
do 2030 r.: przyjęto wskaźnik CAGR na 
poziomie 8 ,28% . Uwzględniono również 
efekt epidemii COVID-19 w 2020 r. – po-
mniejszono wskaźnik CAGR zgodnie ze 
spadkiem liczby nowopowstających firm 
w okresie styczeń–sierpień 2020 r. oraz 
założono zerowy przyrost nowych firm 
w pozostałej części 2020 r. Uzyskane wy-
niki zestawiono z wypowiedziami eksper-
tów rynkowych, dotyczącymi wpływu epi-
demii COVID-19 na usługi BHP. 

Na tej podstawie przyjęto, że 
w 2030 r. liczba podmiotów świadczą-
cych usługi BHP może kształtować się 
na poziomie nieco ponad 12 tys. pod-
miotów. Jednocześnie, biorąc pod uwagę 
wyniki przeprowadzonych badań kwestio-
nariuszowych (na próbie przedstawicieli 

zakładowej służby BHP i specjalistów 
BHP spoza zakładu pracy N = 500) 
i wywiadów rynkowych z ekspertami, moż-
na przewidywać w najbliższej dekadzie 
szybszy, niż do tej pory wzrost firmy do-
starczających usługi BHP i powiększanie 
się ich udziału w rynku. W przypadku 
oceny kierunku zmian rynku usług BHP, 
eksperci rynkowi skłaniali się w stronę ro-
snącej wartości rynku, łącząc takie prze-
widywania m.in. z rosnącymi wynagrodze-
niami pracowników.„Bardzo ważne,  

a bardzo często 
nierealizowane, jest do-
radztwo. (…) To jest dla mnie 
taka najważniejsza rzecz, 
a zauważam w małych 
firmach, że pracodawcy 
z tego u behapowców 
nie korzystają”. 

 G EKSPERT 3
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Charakterystyka  
służby BHP w Polsce  

– wyniki badań

Struktura 
służby BHP 

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 
23711 kp), szczegółowy zakres działania, 
uprawnienia, organizację, liczebność 
i podporządkowanie służby BHP oraz 
kwalifikacje wymagane do wykonywania 
zadań służby BHP, określa Rada Mini-
strów w drodze rozporządzenia; obec-
nie – w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na podstawie wyników badania kwe-
stionariuszowego przeprowadzonego na 
próbie przedstawicieli służby BHP (za-
kładowej służby BHP i specjalistów BHP 
spoza zakładu pracy, N = 500), więk-
szość to osoby w średnim wieku – blisko 
4/5 respondentów stanowiły osoby  
w wieku od 30 do 49 lat. Mniejsza repre-
zentacja osób młodszych może wynikać 
z tego, jak trudno – zdaniem responden-
tów – znaleźć pierwszą pracę oraz zdo-
być pierwsze doświadczenie w zawodzie. 
Duże znaczenie ma również wejście do 
służby BHP w trakcie innej ścieżki ka-
riery – zmiana profesji. Jednocześnie 
zakładowa służba BHP gromadzi rela-
tywnie mniej osób młodszych (do 39 lat) 
i starszych (po 60. roku życia) niż specja-
liści zewnętrzni. 

Struktura wieku koresponduje ze sta-
żem pracy – najwięcej osób posiada 
doświadczenie zawodowe w przedziale 
od 6 do 20 lat. Wśród przedstawicie-
li służby BHP dominują mężczyźni – na 
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3 mężczyzn w zawodzie przypada 1 kobie-
ta, przy czym w zakładowej służbie BHP 
udział kobiet jest nieco wyższy. Przedsta-
wiciele służby BHP w większości posiada-
ją wykształcenie wyższe w tym kierunku, 
zarówno na poziomie studiów I lub II 
stopnia, jak i studiów podyplomowych.

Członkowie służby BHP w większości 
są zatrudnieni w oparciu o umowę o pra-
cę – zawarło ją blisko 90%  badanych 
pracowników służby zakładowej; umowę 
o pracę ma również ponad połowa spe-
cjalistów BHP realizujących zewnętrzne 
usługi BHP, ale w tej grupie popularne 
są także inne formy – niemalże 30%  ba-
danych prowadzi działalność w formie 
współpracy B2B (business to business), 
w tym samozatrudnienia, a prawie 20% 
świadczy usługi w oparciu o umowy cywil-
noprawne.

Specjalistów BHP spoza zakładu 
pracy oraz pracowników zakładowej 
służby BHP różni zakres wykonywa-
nych zadań. Pierwsi częściej pełnią funk-
cje doradcze, szkoleniowe i kontrolne. 
Wyniki badania wskazują, że do zadań 
często zlecanych specjalistom spoza za-
kładu pracy należą:

 ǻ kontrola warunków pracy i prze-
strzegania przepisów BHP; informo-
wanie pracodawcy o zagrożeniach 
zawodowych;

 ǻ analizowanie stanu BHP i przed-
stawianie wniosków; doradztwo 
w zakresie stosowania przepisów  
oraz zasad BHP;

 ǻ zgłaszanie wniosków odnośnie do wy-
magań BHP w procesach produkcyj-
nych; współpraca w zakresie szkoleń 
BHP i adaptacji zawodowej; opinio-
wanie dokumentacji obiektów bu-
dowlanych i pomieszczeń pracy (lub 
ich modernizacji);

 ǻ współpraca z zewnętrznymi labora-
toriami badawczymi lub opieką le-
karską. Ponadto – wg doświadczeń 
ekspertów, z którymi konsultowano 
wyniki badań – specjaliści spoza za-
kładu pracy biorą udział w ustalaniu 
okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy.

Z kolei zakładowa służba BHP najczę-
ściej realizuje zadania związane z funk-
cjonowaniem przedsiębiorstwa i jego 
struktury oraz z bezpieczeństwem pracy 
w obrębie zakładu, takie jak: prowadze-
nie dokumentacji, ustalanie okoliczności 
wypadków czy współdziałanie z pracow-
nikami. Zgodnie z wynikami badania 
członkowie zakładowej służby BHP wyko-
nują w szczególności zadania takie jak: 
współdziałanie z reprezentacją pracow-
ników; udział w ustalaniu okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy oraz 
chorób zawodowych; prowadzenie do-
kumentacji; opiniowanie szczegółowych 
instrukcji BHP na stanowiskach pracy; 
popularyzacja tematyki BHP i ergonomii 
w firmie; udział w opracowywaniu aktów 
wewnętrznych przedsiębiorstwa, np. za-
rządzeń, instrukcji ogólnych BHP; do-
radztwo w zakresie organizacji i metod 
pracy na stanowiskach, na których wystę-
pują czynniki szkodliwe; udział w ocenie 
ryzyka zawodowego oraz przedstawianiu 
wniosków odnośnie do ergonomii. 

Zarówno zakładowej służbie BHP, jak 
i zewnętrznym specjalistom BHP zdarza 
się wykonywać zadania inne niż określo-
ne w rozporządzeniu – częściej jednak 
specjalistom spoza zakładu pracy (odpo-
wiednio 32%  i 25%).
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 ɰStruktura służby BHP 
wg wieku

0% 79%

21,6 %

78,4 %

26,8 %

73,2 %
Mężczyzna

Kobieta

 Ƙ Struktura służby BHP 
wg płci

0% 79%

21,6 %

78,4 %

26,8 %

73,2 %
Mężczyzna

Kobieta

 ̫ Struktura służby BHP 
wg wykształcenia w zakresie BHP

13,8%

49,8%

34,9%

1,5 %

33,2%

32%

34,8%

0 %

Brak wykształcenia
w zakresie bhp

Studia podyplomowe
w zakresie bhp

Wyższe wykształcenie
o kierunku lub specjalności

w zakresie bhp

Technik BHP

Źródło: badanie kwestionariuszowe (N = 500) 

Specjaliści BHP spoza zakładu pracy

Pracownicy wewnątrzzakładowej służby BHP
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 É Struktura służby BHP 
wg stażu pracy w zawodzie

0% 40%

11,6%

40%

26%

10%

6,4%

6%

8,4%

36,4%

25,6%

18%

8,8%

2,8%
25 lat i więcej

21–25 lat

16–20 lat

11–15 lat

6–10 lat

do 5 lat

 Ľ Struktura służby BHP 
wg formy zatrudnienia

29,2%

18%

52,8%

12%

0,8 %

87,2%
Umowa
o pracę

Umowa
cywilnoprawna

Umowa
B2B

 f Rozkład odpowiedzi na pytanie:  
„Czy specjaliści ds. BHP w Pana/i firmie wykonują 
też inne zadania niż te określone 
w rozporządzeniu Rady Ministrów 
w sprawie służby BHP?”

Specjaliści BHP
spoza zakładu pracy

Pracownicy wewnątrzza-
kładowej służby BHP

tak 32,4% 25,2%

nie 57,6% 67,2%

trudno powiedzieć 10% 7,6%

Źródło: badanie kwestionariuszowe (N = 500) 

Specjaliści BHP spoza zakładu pracy

Pracownicy wewnątrzzakładowej służby BHP
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Zakładowa służba BHP

Szacując obecną liczebność zakładowej służby BHP przyjęto, że zgodnie z Kodeksem 
pracy (art. 27711) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy: 

 ǻ Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służ-
by BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

 ǻ Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub 
jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby BHP 
w niepełnym wymiarze pracy.

 ǻ Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze 
czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby BHP na każdych 600 pracowników.

Odnotowano również, że w grupie firm 10–99 pracowników, aż 20%  podmiotów de-
klarowało zatrudnienie do tego celu pracowników na stanowisku inspektora BHP lub 
specjalisty BHP [por. bezpieczniwpracy.pl].

W Polsce obecnie liczba przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 pracowników 
wynosi około 48 tys. Przyjmując (wyliczoną na podstawie uregulowań prawnych oraz 
badań kwestionariuszowych na próbie przedstawicieli przedsiębiorstw zatrudniających 
powyżej 100 pracowników N = 250) średnią liczbę pracowników zakładowej służby BHP 
na poziomie 1,57 osoby, liczebność służby zakładowej w Polsce musiałaby wynosić blisko 
72 tys. osób – jednakże praktyka wskazuje inaczej. 

Po pierwsze według kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy – nie 
wszystkie zakłady pracy, zobowiązane do utworzenia służby BHP, wypełniają swój obo-
wiązek. Odsetek takich zakładów pracy nie jest precyzyjnie znany, ale „w 2016 r. 34 proc. 
kontrolowanych pracodawców zatrudniających ponad 100 pracowników nie utworzyło 
służby BHP, a w 2017 r. aż 57 proc. pracodawców nie utworzyło służby BHP bądź nie 
powierzyło pełnienia zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu lub pracownikowi 
zatrudnionemu przy innej pracy” [ROP, 2018]. 

Po drugie według reprezentacyjnego badania „Struktura wynagrodzeń” w 2018 r. 
zatrudnienie w grupie zawodów: Specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy 
i ochrony środowiska oraz Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i BHP 
w Polsce kształtowało się na poziomie 25,6 tys. osób – odpowiednio 8,5 tys. oraz 17,1 tys. 
[OBiARP, US Bydgoszcz, 2018]. 

W rezultacie można szacować, że liczba pracowników zakładowej służby BHP 
w Polsce może kształtować się obecnie na poziomie od około 26 do 32 tys. osób.
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Specjaliści BHP spoza zakładu pracy

Na podstawie badania kwestionariuszowego na próbie zewnętrznych specjalistów 
BHP N = 250 oceniono, że podmioty świadczące usługi BHP zatrudniają średnio 
2,62 specjalisty ds. BHP. W wyniku konsultacji weryfikujących z ekspertami ustalono 
jednak, że grupy zewnętrznych specjalistów BHP należą również członkowie zakłado-
wej służby BHP, dla których praca dla innych pracodawców (np. na podstawie umowy 
cywilnoprawnej lub samozatrudnienia) jest dodatkowym źródłem dochodu. Według eks-
pertów uśredniony odsetek osób łączących pracę w zakładowej służbie BHP ze świad-
czeniem usług BHP poza zakładem pracy wynosi około 30%  wszystkich zewnętrznych 
specjalistów BHP. Zatem można szacować, że w około 5,6 tys. firm świadczących usługi 
BHP może pracować około 10 tys. specjalistów ds. BHP (bez względu na podstawę za-
trudnienia), a jeśli uwzględnić osoby łączące zatrudnienie w zakładowej służbie BHP ze 
świadczeniem usług poza zakładem pracy – ponad 14 tys.
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Wejście  
do zawodu 
oraz awans 
i rozwój 
zawodowy

R ozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 
2 września 1997 r. 

w sprawie służby bezpieczeń-
stwa i higieny pracy określa, że 
pracownikiem służby BHP mo-
że zostać osoba, która posiada 
zawód technika BHP lub wyż-
sze wykształcenie w kierun-
ku lub specjalności w zakresie 
BHP albo studia podyplomowe  
w zakresie BHP.

Rozporządzenie precyzuje też warun-
ki, obejmujące kompilację wykształcenia 
i stażu zawodowego, których spełnienie 
jest konieczne do awansu zawodowego 
– pełnienia funkcji kolejno: inspektora, 
starszego inspektora, specjalisty, star-
szego specjalisty i głównego specjalisty 
do spraw BHP. Co więcej, pojęcie „stażu 
pracy w służbie BHP” zostało zdefinio-
wane jako okres zatrudnienia w ramach 
stosunku pracy w wyodrębnionej komórce 
organizacyjnej, przy czym nie ma tutaj 
znaczenia wymiar etatu. Osobom zdoby-
wającym doświadczenie i wykonującym 
zadania służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy na innej podstawie jak stosunek 
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pracy, np. umowy zlecenia, nie wlicza się 
tego okresu do stażu pracy (są one trak-
towane jako „specjaliści spoza zakładu 
pracy”, ponieważ nie pracują w wyod-
rębnionych komórkach organizacyjnych) 
[bezpieczniwpracy.pl].

Określone wymagania, co do wykształ-
cenia i stażu pracy, stawia się zarówno 
pracownikom zatrudnionym w jedno-
osobowej komórce ds. bezpieczeństwa 
i higieny, jak i kierującym wieloosobową 
komórką BHP. Pracownicy jednoosobo-
wej komórki ds. BHP powinni spełniać 
wymagania kwalifikacyjne co najmniej 
starszego inspektora bezpieczeństwa. 
Z kolei pracownicy kierujący wielo-
osobową komórką służby BHP powin-
ni spełniać wymagania określone co 
najmniej dla stanowiska specjalisty do 
spraw BHP. Ponadto osoby z wyższym 
wykształceniem kierunkowym i rocz-
nym stażem pracy w służbie BHP mogą 
świadczyć usługi w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy dla przedsiębiorstw, 
w ramach powierzenia wykonywania  
zadań służby BHP specjalistom spoza 
zakładu pracy.

Wymagania regulowane rozporządze-
niem znalazły odzwierciedlenie w odpo-
wiedziach przedstawicieli służby BHP 
uczestniczących w przeprowadzonym ba-
daniu kwestionariuszowym (N = 500). Za 
najważniejszy warunek wejścia do zawo-
du uznawane jest wykształcenie; jednak 
im wyższe wykształcenie respondentów, 
tym większe znaczenie przypisywali oni 
posiadaniu doświadczenia zawodowego 
oraz odpowiednich kompetencji przy wej-
ściu do zawodu.

Zdaniem przedstawicieli służby BHP 
wejście do zawodu determinuje przede 
wszystkim: 

 ǻ Wykształcenie zgodne z wymogami 
zawodowymi (czynnik szczególnie 
istotny dla techników BHP).

 ǻ Doświadczenie zawodowe w rozumie-
niu stażu pracy (osoby o najdłuż-

szym stażu pracy przedkładają ten 
czynnik nad wykształcenie).

 ǻ Kompetencje, rozumiane jako wiedza 
i umiejętności w dziedzinie BHP.

Poza tym według uczestników bada-
nia znaczenie mają również aspekty 
osobowościowe, takie jak: chęć do pracy, 
wszechstronność czy wytrwałość.

Przedstawiciele służby BHP są zgodni, 
co do warunków awansu w zawodzie. Na 
doświadczenie zawodowe jako warunek 
konieczny do awansu wskazuje co trzeci 
członek służby BHP. Poza stażem pracy 
istotne jest też podnoszenie kwalifikacji. 
Ponadto pytanie o warunki awansu do-
starczyło wielu rozproszonych, zróżnico-
wanych odpowiedzi, m.in.: zaangażowa-
nie w pracę, wyniki w pracy (zwłaszcza 
zdaniem zakładowej służby BHP), ciężka 
praca (głównie w opinii zewnętrznych 
specjalistów BHP), decyzje przełożonych 
czy sumienne wykonywanie obowiązków.

Z kolei za najważniejszy czynnik wa-
runkujący rozwój zawodowy prawie po-
łowa przedstawicieli służby BHP uznała 
podnoszenie kwalifikacji. Niemal co piąty 
członek służby BHP uznaje, że najważniej-
sza jest chęć do pracy i otwartość na za-
wodowe wyzwania. Pozostałymi istotnymi 
warunkami rozwoju zawodowego, poza 
doświadczeniem, są m.in.: ciężka praca, 
kompetencje i kwalifikacje. W kwestii hie-
rarchii warunków rozwoju zawodowego, 
zgadzają się ze sobą pracownicy BHP 
z wykształceniem wyższym, po stu-
diach podyplomowych i bez wykształce-
nia. Technicy BHP jako jedyni uważają,  
że w rozwoju zawodowym ważniejsze są 
chęci i otwartość na nowe wyzwania, niż 
podnoszenie kwalifikacji.

W określeniu determinant wejścia do 
zawodu, awansu i rozwoju zawodowego 
istotną rolę pełniły kompetencje zawo-
dowe i społeczne. Przedstawiciele służby 
BHP zwrócili uwagę na to, że kompeten-
cje, rozumiane jako wiedza i umiejętno-
ści, mają bardzo duże znaczenie zwłasz-
cza na początku drogi zawodowej. Wielu 
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z nich wskazywało także poszczególne 
kompetencje (np. umiejętność komunika-
cji, zdolność negocjacji, ciągłe podnosze-
nie kwalifikacji czy znajomość przepisów) 
lub ogólne predyspozycje do zawo-
du jako istotne zarówno w wejściu, jak 
i w awansie oraz rozwoju zawodowym.

Z kolei eksperci rynkowi podkre-
ślali, że członkowie służby BHP sta-
nowią szczególną grupę zawodową, 
ze względu na wymagania odno-
śnie do kompetencji, jakie się przed 
nimi stawia. Charakter pracy i zadania 
służby BHP zależą przede wszystkim od 
wielkości przedsiębiorstwa (dla większych 
firm utworzenie służby BHP jest wymo-
giem prawnym), uciążliwości warunków 
pracy oraz wewnętrznych potrzeb zakła-
du pracy. Przedstawiciel służby BHP po-
winien znać się nie tylko na właściwym 
przedmiocie swojej pracy, ale orientować 
się również w branży, dla której pracu-
je, a także być biegłym m.in. w zakresie 
prawa i podstawowej pomocy medycznej.  
W związku z tym niektórzy eksperci ryn-
kowi prognozują, że specjaliści BHP będą 
specjalizować się na coraz większą skalę.

Według prognoz Barometru Zawodów 
na 2020 r. [barometrzawodow.pl], zarów-
no zawód inspektora BHP, jak i specjalisty 
BHP, jest obecnie dobrze obsadzony pra-
cownikami na poziomie powiatów i miast, 
w których występuje zapotrzebowanie na 
tych przedstawicieli służby BHP. Jest ich 
też mniej, niż powiatów z nadwyżką osób 
poszukujących pracy w służbie BHP. 

Prognozy ekspertów rynkowych wska-
zują z kolei, że w najbliższych latach za-
potrzebowanie na pracowników służby 
BHP albo pozostanie na obecnym pozio-
mie, albo będzie rosło. Czynnikami, które 
o tym zadecydują będą m.in. świadomość 
pracodawców odnośnie do wagi bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz poszerza-
jąca się specjalizacja na rynku usług BHP.

„Okazało się, że służ-
ba BHP, która ma 

swoje struktury, potrafi le-
piej działać [w obliczu pan-
demii COVID-19] (..), zbierać 
informacje na temat dostaw-
ców, na temat dostępu środ-
ków ochrony czy środków 
do dezynfekcji i to się tutaj 
sprawdziło, także już to wi-
dać, że służby BHP dzięki 
swoim strukturom przejmują  
część zadań i aktywnie 
uczestniczą w tych procesach 
wspierających”. 

 G EKSPERT 4
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Wymagania odnośnie do wykształcenia i stażu pracy na 
poszczególnych stanowiskach pracy w służbie BHP:

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:
 ï co najmniej zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:
 ï zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej trzyletni staż 

pracy w służbie BHP lub 

 ̫ wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy lub

 ɱ ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:
 ̫ wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy i co najmniej roczny staż pracy w służbie BHP lub

 ɱ studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej 
roczny staż pracy w służbie BHP,

Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:
 ̫ wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP lub

 ɱ ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP,

Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:
 ̫ wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy i co najmniej pięcioletni staż pracy w służbie BHP, lub

 ɱ ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
i co najmniej pięcioletni staż pracy w służbie BHP.

Wykonywanie zadań służby BHP w zakładzie pracy przez osoby zatrudnione 
przy innej pracy w tym zakładzie pracy albo przez osoby z zewnątrz

 Check pracownik zatrudniony przy innej pracy może mieć powierzone pełnienie 
obowiązków służby BHP w przypadku spełnia wymagania określone dla pra-
cownika służby BHP lub był zatrudniony przez okres co najmniej 5 lat na 
stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,

 Check specjalista spoza zakładu pracy powinien spełniać co najmniej wymagania 
kwalifikacyjne określone dla stanowiska specjalisty do spraw bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.

Źródło: na podst. e-specjalistabhp.pl



39

 M Jakie w Pana/i opinii są 
najważniejsze warunki wejścia do zawodu?

62,4 %

10,4%

11,2%

16%

81,2%

5,2%

5,6%

8%
Inne

Kompetencje
– wiedza i umiejętności

Doświadczenie,
staż pracy

Wykształcenie

 M Jakie w Pana/i opinii są 
najważniejsze warunki awansu? 

0%

32,8%

12,8%

12,4%

11,2%

6,8%

6,4%

2,8%

2,4%

2,4%

0,4%

2,8%

5,2%

38,4%

19,2%

4,4%

14,4%

2,4%

2,4%

3,2%

2,8%

2%

4,4%

2%

1,6%
Trudno powiedzieć/

Brak odpowiedzi

Inne

Samodyscyplina

Wykształcenie

Ciężko
o awans

Decyzja 
przełożonego

Zaangażowanie
w pracy

Kompetencje 
– wiedza i umiejętności

Wyniki w pracy

Ciężka praca

Rozwój,
podnoszenie kwalifikacji

Doświadczenie, 
staż pracy

Źródło: badanie kwestionariuszowe (N = 500) 

Specjaliści BHP spoza zakładu pracy

Pracownicy wewnątrzzakładowej służby BHP



40

 M Jakie w Pana/i opinii są najważniejsze warunki 
rozwoju zawodowego?”

WYBRANE ODPO WIEDZI  WG WSKAZAŃ

0%

43,2%

24,8%

10,8%

6%

2,8%

2,4%

47,6%

22,8%

16,4%

13,2%

0,4%

4,4%
Kompetencje

– wiedza i umiejętności

Wykształcenie

Ciężka praca

Doświadczenie
zawodowe

Chęć do pracy i otwartość
 na nowe wyzwania

Podnoszenie
kwalifikacji

Źródło: badanie kwestionariuszowe (N = 500) 

Specjaliści BHP spoza zakładu pracy

Pracownicy wewnątrzzakładowej służby BHP
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Warunki zatrud-
nienia oraz źró-
dła satysfakcji  
i trudności 
zawodowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 2 września 1997 r. w spra-
wie służby bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, pracowników służby BHP zatrudnia 
się na stanowiskach: inspektorów, star-
szych inspektorów, specjalistów, starszych 
specjalistów oraz głównych specjalistów 
do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Na wysokość wynagrodzenia służby bez-
pieczeństwa i higieny pracy wpływa nie 
tylko wykształcenie, staż pracy czy peł-
nienie funkcji kierowniczej przez pracow-
nika, ale też m.in.: wielkość firmy, kapitał, 
region zatrudnienia, charakter działalno-
ści przedsiębiorstwa i jego usytuowanie 
(które np. wymaga od pracownika częste-
go przemieszczania się pomiędzy lokali-
zacjami, dostępności pracownika w róż-
nych godzinach pracy czy delegowania 
w ramach oddzielnej umowy do projek-
tów, budów czy inicjatyw wymagających 
szczególnej uwagi w zakresie BHP np. ze 
względu na wysokie wymagania ze strony 
klienta) [Informacje o zawodzie, 2018].

Miesięczne wynagrodzenie pracow-
ników BHP wzrasta zależnie od zaj-
mowanego stanowiska. Płaca (brut-
to) inspektorów ds. BHP może wahać 
się od 2,8 tys. do 5 tys. zł, specjalisty 
– od 3,3 tys. do 5,8 tys. zł, natomiast głów-
ny specjalista zarabia średnio ponad 
6 tys. zł, podczas gdy kierownik ds. BHP 
– 10,5 tys. zł* [Informacje o zawodzie, 
2018; Pracuj.pl]. Co piąty przedstawiciel 
służby BHP (z przewagą zewnętrznych 
specjalistów) wskazuje, że wynagrodze-
nie jest dla niego największym źródłem 
satysfakcji w zawodzie.

* Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w gospodarce narodowej w 2019 r. 
wyniosło 4918,17 zł [GUS].

Dodatkowe zróżnicowanie wynagro-
dzeń można zaobserwować na stano-
wiskach kierowniczych i dyrektorskich 
ds. BHP, na które kluczowy wpływ ma 
branża. Na przykład w obszarze in-
żynierii płace (brutto) na stanowisku 
kierownika ds. BHP kształtowały się 
od 10 do 18 tys. zł, a w branży energe-
tycznej na stanowisku dyrektora BHP  
w przedziale od 13 do 24 tys. zł, przy czym 
najczęściej oferowane wynagrodzenie na 
tym stanowisku wynosiło 20 tys. zł [rapor-
ty płacowe: Antal, Hays, 2020].

Przedstawiciele służby BHP otrzymują 
także świadczenia pozapłacowe – najczę-
ściej jest to telefon służbowy, samochód 
służbowy, dodatkowe ubezpieczenie na 
życie oraz elastyczny czas pracy. Najrza-
dziej członkowie służby BHP otrzymują 
bezpłatne posiłki oraz opłacenie czesne-
go.

Przedstawiciele służby BHP wyso-
ko oceniają stabilność zatrudnienia, 
przy czym poczucie stabilności wiążę 
się z płcią, stażem pracy i stosunkiem 
do utworzenia samorządu zawodowego. 
Wyżej stabilność zatrudnienia oceniają 
pracownicy zakładowej służby BHP niż 
zewnętrzni specjaliści BHP, co wynika ze 
specyfiki zatrudnienia i charakteru pra-
cy obu grup (odpowiednio 80%  i 90%). 
Kobiety oceniają stabilność pracy wyżej 
niż mężczyźni. Osoby z najkrótszym (do 
5 lat) i najdłuższym (powyżej 25 lat) sta-
żem pracy częściej, niż inni oceniają ją 
„zdecydowanie nisko”. Co ciekawe osoby, 
które wysoko oceniają stabilność pracy, 
częściej opowiadają się za utworzeniem 
samorządu zawodowego, niż osoby oce-
niające ją nisko. Poczucie stabilności za-
trudnia nie jest związane z wiekiem ba-
danych.

Źródła satysfakcji w zawodzie i ich 
hierarchia różnią się w grupach spe-
cjalistów BHP spoza zakładu pra-
cy i pracowników służby zakładowej.  
Pierwsi najbardziej cenią sobie wyna-
grodzenie (27%), zapewnianie bez-
pieczeństwa (17%) oraz zadowolenie 
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swoich klientów (16%). Dla drugich naj-
ważniejsze pozostają zapewnianie bez-
pieczeństwa (21%), stałe podnoszenie 
kompetencji (20%) oraz wynagrodzenie 
(17%). Wśród innych źródeł satysfakcji 
w zawodzie znalazły się m.in.: stabilność 
zatrudnienia, aprobata przełożonych czy 
elastyczny czas pracy.

Obie grupy inaczej oceniają trudności 
zawodowe. Dla specjalistów spoza za-
kładu pracy największymi trudnościami 
są konkurencja na rynku pracy (22%) 
i podejście pracodawców i pracowników 
do BHP (22%). Pracownicy zakładowej 
służby BHP za najtrudniejsze uznają po-
dejście pracodawców i pracowników do 
BHP (15%), a na drugim miejscu wymie-
niają dużą odpowiedzialność, która wią-
że się z wykonywanym zawodem (15%). 
Obie grupy zgadzają się co do tego, 
że ich praca jest niebezpieczna (za-
graża życiu lub zdrowiu). Do innych 
wymienianych trudności należą m.in.: 
zdobycie pierwszego doświadczenia za-
wodowego, konflikty w miejscu pracy czy 
warunki ekonomiczne.

W opinii ekspertów rynkowych istotny 
wpływ na znaczenie służby BHP i wyko-
nywane przez nią zadania ma kontekst 
międzynarodowy. Czynniki ponadnaro-
dowe z jednej strony wspomagają pracę, 
a z drugiej strony stanowią wyzwanie dla 
reprezentantów służby BHP w Polsce. 

Zidentyfikowane przez ekspertów czyn-
niki międzynarodowe, które wspomagają 
pracę służby BHP w Polsce to:

 ǻ Dobre praktyki stosowane w przed-
siębiorstwach z kapitałem między-
narodowym. Obecność takich firm 
w kraju i zatrudnianie polskiej ka-
dry sprawiają, że zarówno przedsta-
wiciele służby BHP, jak i pozostali 
pracownicy przyjmują panujące 
w nich standardy BHP, po czym ocze-
kują ich w kolejnych miejscach za-
trudnienia. W ten sposób tworzy się 
kultura bezpieczeństwa, pozytywnie 
oddziałująca na świadomość praco-
dawców i pracowników odnośnie do 
istotności BHP.

 ǻ Członkostwo w Unii Europejskiej 
i obowiązujące regulacje standardów 
BHP w kraju.

Zidentyfikowane przez ekspertów czyn-
niki międzynarodowe, które są wyzwa-
niem dla służby BHP w Polsce to:

 ǻ Współpraca z zagranicznymi 
kontrahentami lub w ramach wie-
lu krajów, ze względu na różnice 
w prawie i strukturach BHP 
w każdym państwie.

 ǻ Napływ do Polski pracowników z in-
nych krajów – praca z obcokrajow-
cami niejednokrotnie rodzi trudności 
m.in. ze względu na barierę języko-
wą, a od przedstawicieli służby BHP 
oczekuje się umiejętności współpracy 
z całą załogą.

 ǻ„Na pewno dużym 
takim czynnikiem 

[zwiększającym zapotrze-
bowanie na służbę BHP] jest 
świadomość w zakresie bez-
pieczeństwa, która napły-
nęła do nas z międzynaro-
dowych koncernów, gdzie 
kultura bezpieczeństwa jest 
na bardzo wysokim pozio-
mie. I to widać w tych zakła-
dach pracy, które działają 
na terenie Polski, że ta świa-
domość jest na podobnym 
poziomie, co w całej korpo-
racji i to się przenosi powoli 
na pozostałe zakłady, które 
chcą inwestować w bezpie-
czeństwo, które są typowo 
nasze”.

 G EKSPERT 2
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 M Jakie świadczenia pozapłacowe  
Pan/i otrzymuje?

Specjaliści BHP 
spoza zakładu pracy

Pracownicy wewnątrzza-
kładowej służby BHP

Telefon służbowy 25,3% 24%

Samochód służbowy 19% 11,9%

Dodatkowe  
ubezpieczenie na życie 15,5% 14,6%

Elastyczny czas pracy 14,4% 11,6%

Zajęcia sportowe 8,6% 9,1%

Darmowe kursy i 
warsztaty 7,7% 11%

Bony lub zniżki 
pracownicze 4,1% 5,9%

Bilety na wydarzenia 
kulturalne i rozrywkowe 2,9% 5,7%

Bezpłatne posiłki 1,5% 3,6%

Opłacanie czesnego 0,9% 2,6%

 M Jak ocenia Pan/i stabilność zatrudnienia w służbie 
BHP – rozumianą jako bezpieczeństwo zatrudnienia 
w obecnej firmie lub jako możliwość szybkiego 
znalezienia nowej pracy w BHP?

24%

56,4%

18,8%

0,8%

29,2%

60,4%

5,6%

4,8%
Zdecydowanie

nisko

Raczej
nisko

Raczej
wysoko

Zdecydowanie
wysoko

Źródło: badanie kwestionariuszowe (N = 500) 

Specjaliści BHP spoza zakładu pracy

Pracownicy wewnątrzzakładowej służby BHP
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 M Jakie w Pana/i opinii są 
najważniejsze źródła satysfakcji w zawodzie?

27,2%

16,8%

16%

13,6%

6%

2,4%

2%

16%

16,8%

21,2%

0,4%

19,6%

5,2%

12,8%

9,6%

14,4%
Inne

Relacje
ze współpracownikami

Przekazywanie
wiedzy

Satysfakcja
z pracy

Podnoszenie
kompetencji

Zadowolenie
klientów

Zapewnianie
bezpieczeństwa

Wynagrodzenie

 M Jakie w Pana/i opinii są  
najważniejsze trudności w zawodzie?

(WYBRANE ODPO WIEDZI)

22 %

21,6 %

9,6 %

9,6 %

8 %

6,4 %

6 %

3,6 %

3,2 %

2,4 %

2 %

2 %

1,2 %

3,6 %

15,2 %

12,8 %

12 %

6,8 %

11,2 %

2 %

2,8 %

2,4 %

0,8 %

14,8 %

4,4 %

6 %
Wymiar i czas pracy

Znalezienie
pierwszej pracy

Odpowiedzialność
w zawodzie

Liczne wyjazdy

Konflikty, spory

Przepisy prawne

Warunki ekonomiczne

Niska świadomość
wagi BHP

Trudno powiedzieć

Brak trudności

Zagrożenie
zdrowia i życia

Podejście pracodawców
 i pracowników do BHP

Konkurencja

Źródło: badanie kwestionariuszowe (N = 500) 

Sp
ec

ja
liś

ci
 B

H
P 

sp
oz

a 
za

kł
ad

u 
pr

ac
y

Pr
ac

ow
ni

cy
 w

ew
ną

tr
zz

ak
ła

do
w

ej
 s

łu
żb

y 
BH

P



45

Postrzeganie i przyszłość 
służby BHP

Postrzeganie 
służby BHP 
obecnie 
i w przyszłości

D ominująca większość 
przedstawicieli służby 
BHP uważa, że obecnie 

ich pozycja w przedsiębiorstwie 
jest istotna (97% zewnętrznych 
specjalistów i 91% służby za-
kładowej) i spodziewa się, że 
w następnej dekadzie będzie 
rosła (odpowiednio 61% i 72%). 

Wśród pracowników zakładowej służby 
BHP opinie o obecnej pozycji służby BHP 
w przedsiębiorstwie wiążą się z wiekiem, 
stażem pracy oraz stosunkiem do pomy-
słu utworzenia samorządu zawodowego 
(dla zewnętrznych specjalistów BHP za-
leżności te nie są istotne statystycznie). 
Im starsi i bardziej doświadczeni zawodo-
wo (w rozumieniu stażu pracy) pracowni-
cy zakładowej służby BHP, tym bardziej 
istotna jest według nich pozycja służby 
BHP w przedsiębiorstwie. Natomiast 
wszyscy przedstawiciele zakładowej służ-
by BHP, którzy uważali pozycję służby za 
„raczej nieistotną” w firmie, byli zwolenni-
kami utworzenia samorządu zawodowe-
go. W przypadku osób oceniających tę 
pozycję wysoko, nie zaobserwowano po-
dobnej zależności.
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Przedstawiciele służby BHP mają opty-
mistyczną wizję przyszłości, jeśli chodzi 
o pozycję służby BHP w przedsiębior-
stwie. Zdecydowana większość z nich 
ma nadzieję na jej poprawę, a co trze-
ci (wśród zewnętrznych specjalistów) 
i co piąty (wśród służby zakładowej) 
członek służby BHP nie przewiduje 
zmian w tej kwestii.

Wśród pracowników zakładowej służ-
by BHP postrzeganie przyszłej pozycji 
służby BHP w przedsiębiorstwie wiąże się 
(w sposób statystycznie istotny) z płcią, 
wiekiem i stosunkiem do utworzenia sa-
morządu zawodowego (wśród zewnętrz-
nych specjalistów brak takich zależności). 
Najbardziej pesymistyczną wizję pozycji 
służby BHP w przedsiębiorstwie, w przy-
szłości mają kobiety i osoby młodsze 
– zdecydowanie częściej uważały one, że 
pozycja służby BHP będzie malała. Wszy-
scy przedstawiciele zakładowej służby 
BHP, którzy uznali, że pozycja służby bę-
dzie malała, opowiadali się równocześnie 
za utworzeniem samorządu zawodowego.

Z kolei opinie przedstawicieli służby 
BHP na temat postrzegania ich obecnej 
i przyszłej roli służby BHP przez praco-
dawców i pracowników są bardziej zróż-
nicowane. Nieco ponad połowa bada-
nych uważa, że obecnie rola służby BHP 
w przedsiębiorstwie oceniana jest pozy-
tywnie zarówno przez pracodawców (55% 
badanych), jak i pracowników (54%  ba-
danych). Co ciekawe, czynnik płci odgry-
wa odmienną rolę w postrzeganiu przez 
badanych opinii pracodawców o przyszłej 
pozycji służby BHP – pozytywną zmianę 
częściej przewidują pracujące w służbie 
BHP kobiety niż mężczyźni, którzy w du-
żej mierze twierdzą, że postrzeganie to 
pozostanie bez zmian. 

Zarówno pracownicy zakładowej służ-
by BHP, jak i specjaliści BHP spoza za-
kładu uważają, że w przyszłości postrze-
ganie roli służby BHP przez pracodawców 
i pracowników będzie oceniane albo po-
dobnie, albo nieco lepiej niż obecnie. Po-
dobny pogląd wyrażają eksperci rynkowi. 

Niektórzy uważają, że obecne postrzega-
nie roli służby BHP, zarówno przez praco-
dawców, jak i pracowników, nie zmieni się 
– jako przyczynę podając znaczenie krót-
koterminowych kwestii ekonomicznych, 
które skutkują przykładaniem mniejszej 
wagi do kwestii BHP i przedkładaniem 
ceny nad jakość usług BHP. Inni eksperci, 
obserwujący zmiany zachodzące na prze-
strzeni ostatnich lat, prognozują pozytyw-
ne zmiany w podejściu do roli służby BHP 
w przedsiębiorstwie, wywołane wzrostem 
świadomości w zakresie bezpieczeństwa 
oraz zmianami na rynku pracy.

Co ważne, zdaniem ekspertów rynko-
wych, postrzeganie służby BHP przez pra-
codawców przekłada się na jej postrze-
ganie przez zatrudnionych w zakładzie 
pracy pracowników. Podkreślają oni rolę 
kultury bezpieczeństwa w przedsię-
biorstwie – im wyższe znaczenie bez-
pieczeństwa oraz zadań służby BHP,  
a także większa świadomość pra-
codawcy w zakresie przekładania  
się tych kwestii na życie i zdrowie 
pracowników, tym większe prawdopo-
dobieństwo respektowania roli służ-
by BHP oraz wdrażania jej zaleceń 
przez pracowników. 
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Wyzwania  
wpływające 
na służbę BHP

Badanie ankietowe „Wyzwania dla 
ochrony pracy w świetle zmian gospodar-
czych i rozwoju techniki” przeprowadzone 
w styczniu 2018 r. wśród członków Sieci 
Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez 
CIOP-PIB (N = 35), pokazało, że wów-
czas za najważniejsze wyzwania dla BHP 
w przyszłości eksperci sieci postrzegali:

 ǻ przedłużenie aktywności zawodowej 
i ergonomię wobec potrzeb starszych 
pracowników,

 ǻ świadczenie pracy poza siedzibą pra-
codawcy (praca z domu, telepraca),

 ǻ ocenę i zarządzanie ryzykiem w no-
wych technologiach.

Z kolei największym wyzwaniem na 
stanowiskach pracy, według członków 
Sieci Ekspertów ds. BHP, miały być mobil-
ne formy pracy, czyli świadczenie pracy 
poza firmą. Ponadto w pytaniach otwar-
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tych dotyczących dziedzin, w których po-
jawią się największe wyzwania dla BHP, 
eksperci wskazywali m.in.: informatyzację 
procesów BHP, tworzenie oraz wdraża-
nie programów budowy postaw i kultury 
bezpieczeństwa, nowoczesne technologie, 
robotyzację oraz budownictwo. Obec-
nie, w sytuacji globalnej pandemii w 
2020 r. wyzwania dla BHP, zidentyfiko-
wane przez członków Sieci Ekspertów 
ds. BHP w 2018 r. okazały się bardziej 
aktualne, niż można byłoby przypusz-
czać.

Na oceną sytuację służby BHP prze-
możny wpływ ma właśnie epidemia 
COVID-19. Według wyników badania 
kwestionariuszowego wśród przedstawi-
cieli służby BHP (N=500), wielu bada-
nych odczuło jej negatywne skutki (27%) 
oraz musiało dostosować się do nowego 
(zdalnego lub częściowo zdalnego) trybu 
pracy (19%). Epidemia jest także naj-
częściej wymienianym czynnikiem, który 
będzie kształtować rynek BHP w Polsce 
w najbliższych latach – co trzeci przed-
stawiciel służby BHP uważa, że czynni-
kiem determinującym zadania służby 
w najbliższej dekadzie będzie epidemia 
COVID-19. Co ciekawe, postrzeganie 
skutków epidemii dla codziennej pracy 
służby BHP nie jest związane z płcią, wie-
kiem czy stażem pracy badanych.

Wśród zewnętrznych specjalistów 
BHP osoby świadczące usługi dla bran-
ży handlowej częściej niż inni odczuwa-
li negatywne skutki pandemii, w postaci 
obciążenia dodatkową pracą i nowymi 
zadaniami. Na pracę zdalną najczęściej 
przechodzili zaś specjaliści świadczący 
usługi dla branż określonych w badaniu 
jako „inne” – m.in. administracja i szkol-
nictwo. Z kolei deklaracje pracowników 
zakładowej służby BHP pokazują, że naj-
większe problemy wywołane epidemią 
miały firmy zatrudniające poniżej 300 
pracowników. Z kolei przedstawiciele naj-
większych przedsiębiorstw znacznie czę-
ściej wskazywali na przejście na pracę 
zdalną i stosowanie się do dodatkowych 
obostrzeń niż negatywne skutki epidemii.

Eksperci rynkowi, jako czynniki wpływa-
jące na służbę BHP w nowej sytuacji go-
spodarczej, identyfikowali przede wszyst-
kim:

 ǻ większy nacisk położony na pracę 
zdalną; 

 ǻ rosnącą przydatność służby BHP jako 
tej, która powinna odgrywać kluczo-
wą rolę w stawianiu czoła zagroże-
niom nadawanie pracownikom służby 
BHP nowych ról, takich jak: kontrola 
stosowania się do dodatkowych obo-
strzeń czy zbieranie i przekazywanie 
informacji

. „Ten etap epidemii 
nas trochę zmusił 

do tego, żeby wykorzystać 
wszystkie tajniki sztuki zdal-
nego szkolenia i porozumie-
wania się. I to w tej chwili już 
widzę, wielu naszych kole-
gów przełamało te pierw-
sze lody i bardzo im się po-
doba ta forma komunikacji. 
To w tym naszym zawodzie 
jest bardzo, bardzo cenna 
sprawa. Myślę, że to trzeba 
rozwijać i nad tym czuwać, 
żeby w formie elektronicznej 
zaplanować i bazy danych, 
i całą tę otoczkę szkoleniową, 
w bardzo wielu obszarach 
można by tutaj było do spra-
wy zastosować. I to pewnie 
nieuniknione”. 

 G EKSPERT 1
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 M Jakie czynniki będą wpływać na zadania służby 
BHP w najbliższej dekadzie?

34%

17,6%

12,8%

7,6%

5,2%

4,4%

4%

4%

6,8%

18%

31,2%

12,8%

17,2%

3,6%

15,6%

3,2%

4%

1,6%

10,8%

19,6%Trudno powiedzieć

Inne

Większa kontrola BHP

Dbałość o BHP

Świadomość odnośnie BHP

Rozwój przemysłowy
 i technologiczny

Kwestie finansowe
 i gospodarcze

Regulacje prawne
i podejście rządu

Kwestie bezpieczeństwa i jego
kontroli, świadomość, wypadki

Pandemia

 M Jak w Pana/i opinii obecnie postrzegana jest rola 
służby BHP przez pracodawców/pracowników?

Specjaliści BHP 
spoza zakładu pracy

Pracownicy wewnątrzza-
kładowej służby BHP

Postrzeganie przez pracodawców

Pozytywnie 38,4% 70,8%

Neutralnie 33,2% 25,2%

Negatywnie 28,4% 4%

Postrzeganie przez pracowników

Pozytywnie 46% 61,2%

Neutralnie 38,4% 30,8%

Negatywnie 15,6% 8%

Źródło: badanie kwestionariuszowe (N = 500) 

Sp
ec

ja
liś

ci
 B

H
P 

sp
oz

a 
za

kł
ad

u 
pr

ac
y

Pr
ac

ow
ni

cy
 w

ew
ną

tr
zz

ak
ła

do
w

ej
 s

łu
żb

y 
BH

P



50

Wybrane źródła

Akty prawne
 ǻ Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 

środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy 
(tzw. dyrektywa ramowa).

 ǻ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78,  
poz. 483 ze zm.).

 ǻ Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860,  
z późn. zm.).

 ǻ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r.  
Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

 ǻ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.  
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakre-
su jej stosowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 227).

 ǻ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okolicz-
ności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870).

 ǻ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpie-
czeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.).

 ǻ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, 
z późn. zm.).
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Zasoby internetowe:

 ǻ Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy: www.ciop.pl

 ǻ Główny Urząd Statystyczny: www.stat.gov.pl

 ǻ Koalicja Bezpieczni w pracy: www.bezpieczniwpracy.pl

 ǻ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP: www.ospsBHP.pl 

 ǻ Państwowa Inspekcja Pracy: www.pip.gov.pl 

 ǻ Prognozy zapotrzebowania na pracowników - Barometr zawodów: 
www.barometrzawodow.pl

 ǻ Wyszukiwarka opisów zawodów i specjalności www.psz.praca.gov.pl

Inne

 ǻ Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na 
interpelację nr 19598 w sprawie przepisów dotyczących powierzenia wykonywania 
zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy, 10.07.2013, www.sejm.gov.pl 

 ǻ Opracowanie Państwowej Inspekcji Pracy zaprezentowane podczas posiedzenia 
Rady Ochrony Pracy 19.III.2018, www.rop.sejm.gov.pl oraz www.pip.gov.pl

 ǻ Reprezentacyjne badanie „Struktura wynagrodzeń” na próbie przedsiębiorstw  
zatrudniających powyżej 9 osób, dane za X.2018 r, dane pozyskane 
z Ośrodka Badań i Analiz Rynku Pracy, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 
www.bydgoszcz.stat.gov.pl  

 ǻ Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy z lat 2016-18,  
Państwowa Inspekcja Pracy, www.pip.gov.pl

https://www.ciop.pl
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/
http://bezpieczniwpracy.pl/category/raporty-i-opracowania/raport/
http://www.ospsbhp.pl/oddzialy
https://www.pip.gov.pl/pl/
https://barometrzawodow.pl/wyszukiwarka?q=bhp
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca/?p_p_id=occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=652BA552
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/87539,o-sluzbie-bhp-i-spolecznej-inspekcji-pracy.html
https://bydgoszcz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-badan-i-analiz-rynku-pracy/
https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/sprawozdania-z-dzialalnosci/archiwum/2019
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Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Insty-
tut Badawczy jest podstawową placówką naukowo- 
badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo pro-
blematyką kształtowania warunków pracy zgodnie  
z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac 
rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyj-
nych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy 
i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnię-
cia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.

Do zakresu działania Instytutu należy:
 Check prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacja innych zadań 

ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programach wieloletnich,

 Check prowadzenie innych niż określone w pkt. 1 badań naukowych i prac rozwojowych 
w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergono-
mii, a także wdrażanie ich wyników do praktyki w celu eliminacji lub ograniczenia 
przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe,

 Check upowszechnianie wyników ww. prac, przez wydawnictwa, publikacje, konkursy, wy-
stawy, konferencje naukowe, sympozja i seminaria,

 Check podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań 
naukowych i prac rozwojowych,

 Check tworzenie programów i pomocy edukacyjnych dla systemu edukacji narodowej oraz 
prowadzenie szkoleń i kształcenia podyplomowego w dziedzinie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy oraz ergonomii,

 Check opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie ochrony pracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także warunków przestrzegania 
tych standardów,

 Check prowadzenie certyfikacji w zakresie uzyskanych akredytacji, a także certyfikacji 
innych wyrobów lub usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wy-
konywanie badań laboratoryjnych do celów certyfikacji,

 Check prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicz-
nej, własności przemysłowej i intelektualnej oraz współpracy naukowej z wiodącymi 
ośrodkami w kraju i za granicą,

 Check opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz,

 Check wykonywanie innych zadań zlecanych przez organ nadzorujący.

Instytut jest państwową jednostką organizacyjną wyodrębnioną pod wzglę-
dem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Posiada uprawnienia 
do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska. 

 ISBN 978-83-7373-350-3 


