10 lat dzia³alnoļci
Sieci Ekspertów ds. BHP
W roku 2004, w ramach dzia³añ na rzecz poprawy bezpieczeñstwa i warunków pracy w ma³ych i ļrednich przedsiêbiorstwach
prowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), zosta³a utworzona Sieæ
Ekspertów ds. BHP (SE) certyfikowanych przez Instytut. Do Sieci
nale¿¹ profesjonaliļci, którzy stawiaj¹ sobie za cel wspieranie jak
najwiêkszej liczby przedsiêbiorstw, szczególnie ma³ych i ļrednich
(MĻP), w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem pracy.

idei utworzenia sieci eksperckiej zbierano podczas spotkañ z przedstawicielami przedsiêbiorstw nale¿¹cych do Forum Liderów, a tak¿e
innymi osobami ļciļle wspó³pracuj¹cymi z Instytutem. Konsultacje te
doprowadzi³y do sformu³owania jednoznacznego wniosku, ¿e z uwagi
na olbrzymie rozproszenie ma³ych i ļrednich przedsiêbiorstw w Polsce
struktura profesjonalistów pomagaj¹ca kszta³towaæ warunki pracy
w MĻP jest potrzebna.

Adresowanie dzia³alnoļci Sieci do MĻP wynika z du¿ego udzia³u tych
przedsiêbiorstw w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych w Polsce.
Podobnie jak w pozosta³ych krajach Unii Europejskiej, stanowi¹ one
ok. 99% ogó³u przedsiêbiorstw (w tej grupie mikroprzedsiêbiorstwa,
czyli zatrudniaj¹ce do 9 osób, stanowi¹ ok. 95%), a pracuj¹ce w nich
osoby stanowi¹ ok. 60% ogó³u zatrudnionych w ca³ej polskiej gospodarce.
Dlatego te¿, zgodnie z priorytetami UE i polityk¹ pañstwa polskiego,
dzia³ania realizowane przez Instytut, w tym utworzenie Sieci Ekspertów
ds. BHP, zmierzaj¹ do maksymalnego u³atwiania tej grupie przedsiêbiorstw poprawy warunków pracy. Jest to o tyle istotne, ¿e wyniki
przeprowadzanych kontroli oraz badañ w zakresie bezpieczeñstwa
pracy wskazuj¹ na niski poziom kultury bezpieczeñstwa w tych przedsiêbiorstwach. Do najczêļciej podawanych przyczyn takiego stanu
rzeczy ci¹gle nale¿¹:
– trudna sytuacja finansowa
– koszty zwi¹zane z obowi¹zkiem przeprowadzania oceny ryzyka
zawodowego i zwi¹zanych z ni¹ pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia oraz szkoleñ w dziedzinie bhp
– niedostateczna znajomoļæ przepisów prawa w obszarze bezpiecze
ñstwa i higieny pracy
– marginalizowanie spraw zwi¹zanych z bezpieczeñstwem cz³owieka.
Co warto podkreļliæ, przedstawiciele tych firm czêsto nie wiedz¹,
do kogo mog¹ zwróciæ siê o pomoc, a niejednokrotnie nie s¹ nawet
ļwiadomi tego, ¿e tej pomocy rzeczywiļcie potrzebuj¹.

Podstawowym celem dzia³alnoļci Sieci Ekspertów jest obs³uga ma³ych i ļrednich przedsiêbiorstw w obszarze bezpieczeñstwa i ochrony
zdrowia pracowników oraz promocja najnowszych rozwi¹zañ i wiedzy,
s³u¿¹cych poprawie warunków pracy. Cel ten jest realizowany poprzez
bezpoļredni¹ wspó³pracê cz³onków Sieci z przedsiêbiorcami i wspieranie
ich we wszelkich dzia³aniach na rzecz bezpieczeñstwa pracowników,
czêsto ju¿ na etapie powstawania firmy. Szczególnie wa¿ne jest m.in.
zapewnienie dostêpu zarówno do informacji, jak i technicznych ļrodków
wspomagaj¹cych dzia³ania na rzecz ochrony cz³owieka w ļrodowisku
pracy.
Jednoczeļnie, celem dzia³alnoļci Sieci jako struktury organizacyjnej dzia³aj¹cej przy Instytucie, ale sk³adaj¹cej siê z osób od niego
niezale¿nych, jest zarówno popularyzacja bezpieczeñstwa pracy, jak
i podnoszenie poziomu jego kultury w Polsce (m.in. za pomoc¹ przedsiêwziêæ niekomercyjnych) oraz pozyskiwanie miarodajnych informacji
o potrzebach rynku.

Geneza Sieci
Pomys³ zorganizowania grupy ekspertów narodzi³ siê w Instytucie
w wyniku analizy dzia³alnoļci ró¿nych struktur sieciowych w Europie.
Zauwa¿ono wtedy, ¿e tam, gdzie takie struktury istnia³y, wspó³praca
instytucji i firm by³a intensywniejsza i skuteczniejsza. Analiza podobnych
sieci w krajach europejskich, rozpoczynaj¹c od Niemiec, Holandii i Francji
ju¿ na wstêpie wykaza³a, ¿e w Europie niewiele jest krajów posiadaj¹cych takie struktury, bardziej lub mniej sformalizowane. Do utworzenia
polskiej SE zainspirowa³ nas przede wszystkim niemiecki IAS (Institut
fŒr Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung) w Karlsruhe. IAS dzia³a³ jako
fundacja prywatna i ju¿ wtedy mia³ ponad 70 centrów regionalnych,
zatrudniaj¹cych od 3 do 20 osób.
Rozpatruj¹c celowoļæ powstania Sieci, wziêto te¿ pod uwagê
dotychczasowe funkcjonowanie innej, istniej¹cej ju¿ przy Instytucie
struktury sieciowej – Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Opinie na temat
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Okreļlenie celów

Trudne pocz¹tki
Za³o¿eniem towarzysz¹cym tworzeniu tej grupy by³o m.in. takie
rozmieszczenie terytorialne na terenie kraju us³ugodawców dzia³aj¹cych
w obszarze bhp, aby mo¿liwie skróciæ drogê pomiêdzy potrzebuj¹cym
pomocy przedstawicielem MĻP, a instytucj¹/firm¹ mog¹c¹ tej pomocy
udzieliæ.
Pierwsze lata realizacji zadania polega³y na skompletowaniu pierwszej
grupy eksperckiej. Promowano inicjatywê w mediach, podczas targów,
konferencji i innych przedsiêwziêæ organizowanych przez CIOP-PIB.
Efektem tych dzia³añ by³o utworzenie grupy 20 ekspertów po 3 latach
od decyzji o realizacji idei. Jednoczeļnie postanowiono, ¿e ze wzglêdu
na potrzeby rynku, ale te¿ z powodów organizacyjnych (ograniczona
mo¿liwoļæ koordynowania dzia³alnoļci wiêkszej grupy osób), jak równie¿ presti¿owych, liczba ekspertów w skali kraju powinna wynosiæ 50
osób.
Od pocz¹tku realizacji projektu kierowano siê zasad¹, aby do Sieci
by³y przyjmowane osoby o odpowiednich kompetencjach, reprezentuj¹ce wszystkie regiony kraju. Oczywiļcie podstawowym warunkiem
dotarcia przez te osoby do przedsiêbiorstw z grupy MĻP by³o prowadzenie dzia³alnoļci gospodarczej, która to bêdzie umo¿liwia³a. Sukces
pierwszych lat realizacji projektu spowodowa³, ¿e pojawia³o siê coraz
wiêcej zg³oszeñ i kandydatów. Niestety, ich liczba nie sz³a pocz¹tkowo
w parze z poziomem kompetencji, zdecydowana wiêkszoļæ nie spe³nia³a
kryteriów. Wielu kandydatów posiada³o np. zarejestrowan¹ dzia³alnoļæ
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gospodarcz¹ w mieszkaniach prywatnych, co nie dawa³o mo¿liwoļci
pe³nego korzystania z ich us³ug przez MĻP. Dlatego zdarza³y siê lata,
kiedy do udzia³u w Sieci zg³asza³o siê nawet ponad sto osób, jednak
w rezultacie analizy i audytów przyjmowano rocznie zaledwie kilka z nich.

Rozwój dzia³alnoļci
Szacuje siê, ¿e w ci¹gu niemal
10 lat dzia³alnoļci Sieci akces
do udzia³u w niej zg³osi³o ok. 300
osób z ca³ej Polski.
Pomimo pocz¹tkowych trudnoļci zrealizowano za³o¿one
cele i obecnie Sieæ sk³ada siê z 50
ekspertów o wysokich kompetencjach i chêci do wspólnych
dzia³añ na rzecz MĻP (rozk³ad
terytorialny siedzib SE na rys.).
Formu³a funkcjonowania Sieci Rys. Rozk³ad terytorialny siedzib Sieci
zak³ada ci¹g³e podnoszenie ja- Ekspertów ds. BHP na terenie Polski
koļci us³ug ļwiadczonych przez
jej cz³onków, skutecznoļæ i profesjonalizm w kontaktach z MĻP oraz
krótki czas reakcji na zg³oszone przez pracodawców zapotrzebowanie
na informacje lub us³ugi. Dlatego kompetencje uczestników projektu
jako osób, które wspieraj¹ pracodawców w realizacji kodeksowego
obowi¹zku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy, s¹ ci¹gle podnoszone dziêki organizowaniu specjalnych
seminariów szkoleniowych. Ich tematykê czêsto ustalaj¹ sami eksperci,
którzy na bie¿¹co zg³aszaj¹ potrzeby przedsiêbiorstw. Czêsto tematy
spotkañ wynikaj¹ te¿ z analizy wiedzy ekspertów przeprowadzanej
w formie testów kompetencyjnych.
Cz³onkowie Sieci organizuj¹ tak¿e ró¿ne niekomercyjne przedsiêwziêcia na rzecz MĻP, np. pikniki i inne akcje spo³eczne. Przyk³adem takich
dzia³añ s¹ organizowane w Ma³opolsce akcje promocyjne z udzia³em
policji. Eksperci anga¿uj¹ siê w takie inicjatywy, stwarzaj¹c mo¿liwoļæ
dodatkowego przeszkolenia kierowców nie tylko w zakresie pierwszej
pomocy, ale równie¿ z problematyki bhp w miejscach pracy kierowców.
Na rzecz przedstawicieli MĻP prowadzone s¹ te¿ dzia³ania podczas
targów. Podczas najwa¿niejszych w Polsce targów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem pracy (SAWO, Bezpieczeñstwo Pracy w Przemyļle),
tradycyjnie ju¿ s¹ organizowane – wspólnie z Instytutem – eksperckie
punkty konsultacyjne, które ciesz¹ siê nies³abn¹cym zainteresowaniem,
podobnie, jak konsultacje udzielane innymi drogami – telefoniczn¹,
mailow¹ i bezpoļrednio w siedzibach (np. w 2012 r. eksperci udzielili
ponad 5,5 tys. konsultacji w skali kraju).
Bardzo wa¿nym adresatem akcji prowadzonych przez cz³onków
Sieci Ekspertów s¹ dzieci i m³odzie¿. Seminaria, konkursy i spotkania,
prowadzone na doļæ du¿¹ skalê, s¹ organizowane zarówno wļród
najm³odszych – w przedszkolach, jak i w gimnazjach i liceach.

Wszystkie takie dzia³ania stwarzaj¹ mo¿liwoļæ kontaktów zarówno
z dzieæmi – przysz³ymi uczestnikami rynku pracy i potencjalnymi klientami, jak i z przedstawicielami w³adz lokalnych. Dziêki temu nawi¹zuj¹
siê relacje sprzyjaj¹ce rozwojowi kultury bezpieczeñstwa. W regionach,
w których Sieæ jest aktywna, zagadnienia bhp zaczynaj¹ byæ nie tylko
zauwa¿ane, ale wrêcz popularne. Taka dzia³alnoļæ ekspercka jest „wartoļci¹ dodan¹” projektu, poniewa¿ jego uczestnicy zostali zdopingowani
do dodatkowych dzia³añ na rzecz spo³ecznoļci lokalnej.

Podsumowanie
Analizuj¹c doļwiadczenia zebrane podczas 10 lat funkcjonowania
Sieci mo¿na stwierdziæ, ¿e obraz polskiego rynku us³ug bhp nie napawa optymizmem. Przewa¿aj¹ na nim firmy jednoosobowe, w których
podnoszenie poziomu wiedzy i rozwój kompetencji zawodowych
ogranicza siê niejednokrotnie do lektury jednego tytu³u bran¿owego
i sporadycznego udzia³u w bezp³atnym seminarium. Dlatego tak wa¿ne jest promowanie cz³onków Sieci, którzy wyró¿niaj¹ siê poziomem
kwalifikacji i wiedzy, umiejêtnoļciami, motywacj¹ i zaanga¿owaniem
w prowadzenie dzia³añ s³u¿¹cych kszta³towaniu kultury bezpieczeñstwa
w spo³eczeñstwie. Ta niewielka (w skali kraju) grupa osób obs³uguje
i wspiera niemal 3,5 tys. przedsiêbiorstw, które zatrudniaj¹ ok. 140
tys. osób. Dlatego planowane jest dalsze koordynowanie dzia³añ Sieci,
doskonalenie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji jej cz³onków. Utworzenie struktury Sieci Ekspertów do spraw BHP przek³ada siê na wzrost
kompetencji nie tylko samych ekspertów, ale równie¿ wszystkich, którzy
z nimi wspó³pracuj¹. Organizowane przez nich przedsiêwziêcia stwarzaj¹ mo¿liwoļæ niekomercyjnego w³¹czania siê w regionalne dzia³ania
na rzecz ma³ych i ļrednich przedsiêbiorstw.
Sieæ nie ma sta³ego sk³adu, a coroczna ocena i przyznawanie certyfikatów mobilizuje do sta³ej aktywnoļci. Kandydaci do Sieci musz¹
siê wiêc liczyæ z tym, ¿e od tej „grupy szybkiego reagowania” oczekuje
siê czegoļ wiêcej, ni¿ wy³¹cznie wysokiego poziomu merytorycznego:
aktywnoļci, otwartoļci i zaanga¿owania spo³ecznego. Dotarcie z informacj¹, szczególnie do tych najmniejszych firm, to bowiem ci¹gle jeszcze
„praca u podstaw”.
Alfred Brzozowski
Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Pañstwowy Instytut Badawczy

Publikacja opracowana w ramach zadania pn. „Rozwój dzia³añ
w obszarze bezpieczeñstwa pracy na rzecz MĻP z wykorzystaniem
Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB” programu
wieloletniego „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy”; etap II
realizowany w latach 2011-2013, z wykorzystaniem wyników programu
wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”.
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