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ransformacja ustrojowa, jaka do-
kona³a siê w Polsce na prze³omie
lat 90. spowodowa³a zasadniczy

zwrot w traktowaniu problematyki bez-
pieczeñstwa i higieny pracy, niestety, po-
cz¹tkowo negatywny. Decydenci i przed-
siêbiorcy uznali, ¿e w nowych warun-
kach, tj. gospodarki rynkowej, kapitali-
stycznej, zarówno  wymagania bhp, jak
i s³u¿ba bhp � nie s¹ w ogóle potrzebne.
W wielu przedsiêbiorstwach, zw³aszcza
restrukturyzowanych i prywatyzowanych
zlikwidowano komórki organizacyjne
i stanowiska pracy ds. bhp, a w organiza-
cjach o wieloszczeblowej strukturze za-
rz¹dzania � zlikwidowano je równie¿
w jednostkach nadrzêdnych.

Niemniej, wraz z rozwojem nauki
i techniki, a tak¿e kontaktów miêdzyna-
rodowych z krajami wysoko rozwiniêty-
mi, wzrasta³a �wiadomo�æ decydentów
i przedsiêbiorców o konieczno�ci wyrów-

nania w naszym kraju dysproporcji i bra-
ków w dziedzinie ochrony pracy.  Do-
strze¿ono równie¿ konieczno�æ dostoso-
wania polskiego prawa, a wiêc tak¿e
prawnych regulacji dotycz¹cych ochrony
pracy,  do prawa miêdzynarodowego
w tym zakresie.

Restrukturyzacja i prywatyzacja wiel-
kich przedsiêbiorstw przemys³owych,
kopalñ,  hut oraz takich ogólnokrajowych
przedsiêbiorstw us³ugowych, jak Polskie
Koleje Pañstwowe � odbi³y siê bardzo
niekorzystnie na warunkach wykonywa-
nia pracy. Znacznie te¿ zmala³o zaintere-
sowanie pracodawców tymi warunkami,
a  tak¿e s³u¿b¹ bezpieczeñstwa i higieny
pracy. Ostatnia nowelizacja Kodeksu pra-
cy, wprowadzona ustaw¹ z listopada ubie-
g³ego roku, jest uk³onem w stronê praco-
dawców i nie tworzy dobrego klimatu ani
nie sprzyja  w³a�ciwemu podej�ciu do za-
rz¹dzania bezpieczeñstwem pracy. Maleje

i zanika poczucie wspó³odpowiedzialno-
�ci pracowników za stan bezpieczeñstwa
pracy, brak motywacji do przestrzegania
zasad i przepisów bhp, nie mówi¹c ju¿
o braku mo¿liwo�ci egzekwowania od
pracodawcy jego obowi¹zków w tym za-
kresie przez niepewnych jutra pracowni-
ków. Zawieszenie � do czasu wej�cia Pol-
ski do Unii Europejskiej �  przepisu, któ-
ry powodowa³, ¿e trzecia z kolei umowa
o pracê na czas okre�lony,  stawa³a siê
z mocy prawa umow¹ na czas nieokre-
�lony, wp³ywa na zupe³ny brak i tak do-
t¹d niskiego poczucia bezpieczeñstwa za-
trudnienia i bezpieczeñstwa socjalnego
w wielu rodzinach. Nadu¿ywanie przez
pracodawców pozycji silniejszego w sto-
sunkach pracy i niejednokrotne  ³amanie
przepisów  prawa pracy zyska³o umoco-
wanie prawne.

W tych warunkach konieczna sta³a siê,
przede wszystkim, zmiana mentalno�ci,
zarówno pracodawców, jak i  decydentów,
polityków  oraz twórców  prawa. I to nie
dlatego, ¿e cz³owiek jest najwy¿szym
dobrem i ka¿dy rodzaj dzia³alno�ci powi-
nien mu s³u¿yæ, a przynajmniej nie tylko
dlatego. Idea humanizacji pracy, chocia¿
ze wszech miar s³uszna �  bêdzie wdra¿a-
na tylko wtedy, gdy:

� zostan¹ stworzone mechanizmy
prawno-ekonomiczne sprzyjaj¹ce popra-
wie warunków bezpieczeñstwa i higieny
pracy i gwarantuj¹ce jej op³acalno�æ

� przestrzeganie prawa bêdzie egze-
kwowane przez organy pañstwowego
nadzoru nad warunkami pracy

� wysoki stopieñ �wiadomo�ci i kwa-
lifikacji pracowników oraz si³a organiza-
cji spo³eczno-zawodowych  wymusz¹ na
pracodawcy dba³o�æ o bezpieczne i zdro-
we warunki pracy.

Dla przedsiêbiorczo�ci najwa¿niej-
szym i najbli¿szym celem jest osi¹ganie
zysku, a to ³¹czy siê z w³a�ciwym zarz¹-
dzaniem firm¹, nowoczesnym wyposa¿e-
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*) Wpisana do Rejestru Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu pod lp. 93/2002. Reklama WSZOP na str. 45

niem w maszyny i urz¹dzenia oraz dobrze
przygotowan¹, sprawn¹ za³og¹.

 Problemy bhp nie mog¹  byæ wiêc
traktowane w oderwaniu od  przedsiêbior-
stwa i wszystkich problemów zarz¹dza-
nia. Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem pracy,
jako dziedzin¹ zarz¹dzania przedsiêbior-
stwem, objê³o w sposób kompleksowy
dzia³alno�æ ca³ego przedsiêbiorstwa w za-
kresie zapewnienia bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy.

Aby utrzymaæ siê na rynku lub wyeks-
portowaæ swój produkt, konieczne jest
uzyskanie odpowiedniego certyfikatu,
dokumentu potwierdzaj¹cego spo³eczne
zaufanie do wyrobu, za� instytucje certy-
fikuj¹ce, zanim wydadz¹ taki dokument,
sprawdzaj¹ przedtem nie tylko gotowy
wyrób, ale sposób przygotowania produk-
cji, organizacjê pracy i zarz¹dzania oraz
warunki bezpieczeñstwa i higieny pracy,
które powinny byæ zgodne z polskimi
i europejskimi  normami.

Wymagania w tym zakresie s¹ bardzo
wysokie. Aby im sprostaæ,  przedsiêbior-
ca powinien zdobyæ wiedzê na ten temat
albo zatrudniæ specjalistê, który tak¹ wie-
dzê ju¿ posiada.

Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania Ochron¹
Pracy w Katowicach*)   kszta³ci, miêdzy
innymi, in¿ynierów na kierunku �zarz¹dza-
nie i in¿ynieria produkcji� w specjalno�ci
�zarz¹dzanie bezpieczeñstwem pracy�,
w oparciu o autorski program nauczania.

W celu doskonalenia programów na-
uczania, a tak¿e poszerzania oferty edu-
kacyjnej  � uczelnia zainicjowa³a bada-
nia naukowe, których celem  by³o zdia-
gnozowanie oczekiwañ pracodawców
wobec pracowników s³u¿by bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy. Celem badañ by³a
równie¿ ocena zadañ jakie wype³niaj¹ oni
w firmach, jako�ci ich pracy oraz kom-
petencji i  fachowo�ci. Przy tej okazji zba-
dano stan wiedzy pracodawców na  te-
mat systemu zarz¹dzania bezpieczeñ-
stwem pracy.

Badania zosta³y przeprowadzone przez
zespó³ przez socjologów:

� dr Ma³gorzatê Tyrybon z Uniwersy-
tetu �l¹skiego

� mgr. Tomasza Skalskiego z Wy¿szej
Szko³y Zarz¹dzania Ochron¹ Pracy w Ka-
towicach.

Raport z badañ zosta³ opublikowany
przez Autorów i wydany przez Wy¿sz¹
Szko³ê Zarz¹dzania Ochron¹ Pracy w Ka-
towicach, jako materia³ na konferencjê
naukow¹, zorganizowan¹ przez tê uczel-
niê. Konferencja odby³a siê 11 kwietnia
2003 roku w Katowicach, pod tytu³em
�Bezpieczeñstwo pracy. �rodowisko.
Edukacja�.  Raport  jest podstaw¹ tej czê-
�ci  opracowania.

Autorzy wybrali metodê badañ ankie-
towych, zbieranych drog¹ elektroniczn¹.
Badania zosta³y przeprowadzone na prze-
³omie marca i kwietnia 2003 roku, za po-
moc¹ ankiety umieszczonej na serwerze
portalu internetowego HOGA.

W województwie �l¹skim dzia³a oko³o
353 tys. firm, które zatrudniaj¹ ³¹cznie po-
nad 2 mln osób. Na tym terenie znajduje
siê oko³o 13% wszystkich jednostek go-
spodarczych w Polsce oraz 14,7% ogó³u
zatrudnionych. Pod wzglêdem liczebno�ci,
w województwie dominuj¹ firmy z bran-
¿y handlu i  us³ug, których jest ponad
130 tys. Drugie miejsce zajmuj¹ firmy pro-
dukcyjne � ponad 37 tys. Obie te bran¿e �
bêd¹c najwiêkszym pracodawc¹ w regio-
nie � zatrudniaj¹ ³¹cznie 592 tys. osób.

Procentowy udzia³ respondentów repre-
zentuj¹cych poszczególne sektory gospo-
darki (wg PKD) przedstawia wykres 1.

W kategorii �pozosta³e sektory� naj-
czê�ciej wystêpuj¹ce odpowiedzi po-
chodz¹ z sektora �handel i us³ugi�.

 Wykres 2. przedstawia wielko�æ za-
trudnienia w firmach, których pracodaw-
cy wziêli udzia³ w badaniach, za� wy-
kszta³cenie pracodawców, którzy udzie-
lili odpowiedzi ankietowych obrazuje
wykres 3. Wykres ten informuje o szko-
leniach odbytych przez pracodawców.
Zdecydowana wiêkszo�æ badanych
(63%) odby³a szkolenie bhp. Tylko 8%

pracodawców nie deklaruje przej�cia od-
powiedniego kursu. Jednak¿e niemal co
trzecia badana osoba zrezygnowa³a z od-
powiedzi, co mo¿e �wiadczyæ o tym, i¿
w rzeczywisto�ci grupa ta jest wiêksza.

Wykres 4. ilustruje odpowiedzi praco-
dawców na pytanie o odbytych przez nich
szkoleniach w zakresie bhp.  Wynika
z nich, ¿e wiêkszo�æ badanych (63%)
odby³a szkolenie bhp:

� 30% szkolenie podstawowe w zakre-
sie bhp dla pracodawców

� 25% szkolenie okresowe dla praco-
dawców

� 8% inne szkolenia w zakresie bhp,
natomiast 8% stwierdza, ¿e nie odby³o
wymaganego szkolenia. Jednak¿e 29%
ankietowanych nie udzieli³o na to pyta-
nie odpowiedzi, co mo¿e �wiadczyæ
o tym, i¿ w rzeczywisto�ci grupa praco-
dawców, którzy nie odbyli wymaganego
szkolenia jest wiêksza.

Wykres 5. wskazuje, i¿ wiêkszo�æ pra-
codawców zatrudnia pracownika s³u¿by
bhp dora�nie, b¹d� w niepe³nym wymia-
rze czasu pracy. Tylko w co pi¹tej firmie
pracownik jest zatrudniony na czas nie-
okre�lony w pe³nym wymiarze czasu pra-
cy. Mo¿e to wskazywaæ na niedocenia-
nie tej funkcji w przedsiêbiorstwach, ale
tak¿e byæ wynikiem nowelizacji przepi-
sów Kodeksu pracy, wg których obowi¹-
zek utworzenia s³u¿by bhp ma obecnie
pracodawca zatrudniaj¹cy wiêcej ni¿ 100
pracowników.

Wykres 4. Szkolenia dla pracodawców w zakresie
bhp
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Wniosek taki zdaj¹ siê potwierdzaæ
przyczyny nieposiadania s³u¿by bhp w fir-
mie (wykres 6.).

Motywem, który powoduje niezatrud-
nianie w firmie specjalisty z zakresu bez-

pieczeñstwa i higieny pracy jest najczê�ciej
brak  okre�lonych prawem wymogów.

Badania wykaza³y, ¿e pracodawcy,
którzy zatrudniaj¹ pracowników s³u¿by
bhp � s¹ z ich pracy zdecydowanie zado-
woleni (33%), raczej zadowoleni (36%)
� razem prawie 70%. Spo�ród udzielaj¹-
cych odpowiedzi 13% nie ma zdania w tej
sprawie (!), a 17% nie udzieli³o na to py-
tanie odpowiedzi.

Powody zadowolenia pracodawców
z pracy pracowników s³u¿by bhp nie s¹
zaskakuj¹ce, bowiem pracodawcy poda-
li je w nastêpuj¹cej kolejno�ci:

� wymagana dokumentacja jest pra-
wid³owa

� organy zewnêtrznej kontroli nie
wnios³y zastrze¿eñ do stanu bhp

� pracownik jest kompetentnym do-
radc¹ w dziedzinie bhp

� pracownik zwalnia pracodawcê
z faktycznego zajmowania siê sprawami
bhp

� pracownik dobrze propaguje ideê
bhp i przeprowadza szkolenia

� pracownik przejawia inicjatywê i sa-
modzielno�æ w pracy.

Jak wynika z tych odpowiedzi, ponad
po³owa pracodawców ocenia pracowni-
ków bhp pod k¹tem biurokratycznych
aspektów ich pracy (dokumenty w po-
rz¹dku, PIP �nie nêka� pracodawcy,
a wiêc �wiêty spokój), a niewielu z nich

podaje jako powód zadowolenia nastêpu-
j¹ce wzglêdy:

� pracownik posiada autorytet (pracow-
nicy go s³uchaj¹, kierownicy licz¹ siê z je-
go zdaniem)

� pracownik przyczynia siê do spraw-
nego zarz¹dzania.

Ponad 80% pracodawców akceptuje
podwy¿szanie kwalifikacji zawodowych
przez pracownika s³u¿by bhp, 13% de-
klaruje pomoc finansow¹ na ten cel, 4%
� inn¹ pomoc.

Kolejne pytanie ankiety dotyczy³o
kwestii zwi¹zanych z wymaganiami sta-
wianymi pracownikom s³u¿by bhp i pre-
ferencji, co do poziomu ich wykszta³ce-
nia. Na pierwszym miejscu znalaz³o siê
wy¿sze wykszta³cenie kierunkowe (in¿y-
nier bhp), na drugim � wy¿sze wykszta³-
cenie i kurs lub studia podyplomowe bhp,
na trzecim � �rednie wykszta³cenie i kurs
bhp.

Oczekiwane i preferowane kompeten-
cje specjalisty bhp w opinii pracodawców
to:

� wykszta³cenie zwi¹zane z profilem
dzia³alno�ci firmy  (63%)

� umiejêtno�ci w dziedzinie zarz¹dza-
nia (16%)

� umiejêtno�ci informatyczne (9%)
� znajomo�æ jêzyków obcych (6%).
Nie s¹ przypadkowe wyniki ankiety

na temat znajomo�ci przez pracodawców

Wykres 5. Forma zatrudnienia pracownika s³u¿by bhp
w firmie

Wykres 6. Przyczyny nieposiadania s³u¿by bhp
w firmie
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norm PN-N z serii 18000 i wdra¿ania
przez nich w przedsiêbiorstwach systemu
zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹
pracy. Obrazuj¹ je tabela i wykres 7.

Wykres 7.  Znajomo�æ norm PN-N z serii 18000
w�ród pracodawców

100 i wiêcej pracowników, a nie 10 jak
by³o przed nowelizacj¹.

Z danych procentowych przedstawio-
nych w tabeli wynika, ¿e stosunkowo  nie-
wielu pracodawców pozna³o normy z se-
rii PN-N-18000 i odpowiednio niewielu
wdro¿y³o system zarz¹dzania bezpieczeñ-
stwem pracy w swoim przedsiêbiorstwie.
Znikomy procent pracodawców  planuje
wdro¿enie systemu, za� nie planuje takie-
go przedsiêwziêcia oko³o 33% pracodaw-
ców � z ró¿nych przyczyn: nie widzi po-
trzeby, z przyczyn ekonomicznych b¹d�
nie ma zdania w tej sprawie.

 Nale¿y dodaæ,  ¿e w danych umiesz-
czonych w tabeli nie uwzglêdniono bra-
ków odpowiedzi na te pytania, co mo¿e
wskazywaæ na jeszcze wiêkszy procent
tych pracodawców, którzy nie znaj¹ norm
i nie maj¹ zamiaru (na obecnym etapie)
wdra¿aæ systemu zarz¹dzania bezpieczeñ-
stwem pracy.

Wyniki przeprowadzonych badañ, po-
dobnie jak wnioski sformu³owane przez
autorów raportu, potwierdzi³y znany
�z ¿ycia� pogl¹d, ¿e  rola pracowników
s³u¿by bhp w procesach pracy i w syste-
mie zarz¹dzania przedsiêbiorstwami
w szczególno�ci � jest wci¹¿ niedocenia-
na. �wiadczy  o tym fakt niezatrudniania
specjalistów ds. bhp, je¿eli przepisy pra-
wa wyra�nie tego nie wymagaj¹. A prze-
pisy w tym zakresie zosta³y zliberalizo-
wane, gdy¿ obecnie, zgodnie z nowel¹
Kodeksu pracy z listopada ubieg³ego
roku, obowi¹zek utworzenia s³u¿by bhp,
tj. zatrudnienia lub zlecenia wykonywa-
nia tych czynno�ci osobie spoza zak³adu
pracy � maj¹ pracodawcy zatrudniaj¹cy

Forma zatrudnienia pracowni-
ka s³u¿by bhp nie jest trwa³a. Tyl-
ko w 20% firm specjalista ds. bhp
jest zatrudniony w pe³nym wy-
miarze czasu pracy i na czas nie-
okre�lony. W pozosta³ych fir-
mach pracownik taki jest zatrud-
niony na czê�æ etatu i na czas
okre�lony b¹d� wykonuje nie-
zbêdne czynno�ci na podstawie
umowy-zlecenia albo umowy cy-
wilno-prawnej z samodzielnym
podmiotem gospodarczym �wiad-
cz¹cym us³ugi bhp.

Do pozytywnej oceny pracy
specjalisty bhp pracodawcy wy-

starcza prawid³owo prowadzona doku-
mentacja i brak zastrze¿eñ ze strony Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy po dokonanej
kontroli przez inspektora pracy. Bardzo
niewielu pracodawców widzi w nich part-
nerów w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem.

W raporcie z badañ, na zakoñczenie
napisano m.in. Wydaje siê, i¿ niedocenia-
nie roli pracowników bhp wi¹¿e siê z nie-
znajomo�ci¹ norm z serii PN-N-18000
oraz niedostrzeganiem wagi systemów
zarz¹dzania  bezpieczeñstwem i higien¹
pracy oraz korzy�ci p³yn¹cych z ich wdro-
¿enia,  co wskazuje na ogóln¹ potrzebê
edukacji, zarówno pracodawców jak
i specjalistów bhp  Poniewa¿ pracodaw-
cy chêtniej zatrudni¹ pracownika o uni-
wersalnych umiejêtno�ciach � pracowni-
cy bhp powinni mieæ odpowiednie przy-
gotowanie in¿ynierskie i byæ wykszta³ce-
ni tak¿e w dziedzinie ekonomii, zarz¹dza-
nia, prawa pracy, psychologii, pedagogi-
ki, ergonomii, informatyki itd.

 Mo¿e wiêc warto czyniæ starania
o utworzenie kierunku studiów wy¿szych
zarz¹dzanie bezpieczeñstwem pracy.
Utworzenie takiego kierunku spowodo-
wa³oby  opracowanie przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu standardu
kszta³cenia, który obowi¹zywa³by
wszystkie wy¿sze uczelnie.

W konsekwencji odpowiednio wysok¹
rangê zyska³oby zapewnienie w³a�ciwe-
go poziomu kwalifikacji specjalistów
w zakresie bhp, do realizacji zadañ,  w�ród
których jest wdra¿anie systemów zarz¹-
dzania na poziomie europejskim.


