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Pod koniec 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali³ ustawê o Zintegrowanym Systemie 

zintegrowaniu wszystkich kwalifikacji, uzyskanych w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, 

zdobywania kwalifikacji zawodowych istnieje potrzeba wprowadzania kwalifikacji rynkowych 

W artykule przedstawiono ideê ZSK oraz relacjê z badania dotycz¹cego zapotrzebowania na kwa-
-

dzia³aj¹cych rynkowo w tym obszarze.

At the end of 2015 The Sejm of the Republic of Poland passed a law on the Integrated Qualification 
System. The Act of 22 December 2015 on IQS introduced solutions and opportunities for integrating 
all qualifications obtained within formal and non-formal education, ensuring the quality of granted 
qualifications, confirming competences acquired outside the education and higher education systems. 
The question is: there is a need to introduce market-based qualifications in the field of health and safety 
at work considering new developments and opportunities to acquire professional qualifications. Market 
qualifications could be applied for by people interested in working in the area of a given qualification, 
who would show a separate part or all of the learning outcomes required for a given qualification.
 The article presents the idea of the Integrated Qualification System and the report from the research 
on the demand for market qualifications. The survey was conducted in the environment that is most 
relevant to health and safety at work - employers, OSH specialists and entities operating on the market 
in this area.
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Czy potrzebne s¹ kwalifikacje rynkowe 
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Dynamicznie zmieniaj¹cy siê rynek pracy 
stawia przed pracownikami i pracodawcami 

-
wania kwalifikacji zawodowych, wzrastaj¹ce 

odpowiadaj¹cych wymaganiom stanowiska 
-

siê szeroko rozumianymi kompetencjami oraz 
kwalifikacjami zawodowymi. Przez kwalifikacje 

i kompetencje spo³eczne nabyte w procesie 
-

wy¿szych, dyplomem mistrza w danym za-

bran¿owej. Dokumenty te stwierdzaj¹, ¿e dana 
osoba osi¹gnê³a efekty kszta³cenia zgodne 

uczenia siê, czyli wiedza teoretyczna absol-

standardy kszta³cenia i rozwi¹zañ systemo-
wych w zakresie zdobywania kwalifikacji 
zawodowych. Efekty uczenia siê, czyli kwali-

i przejrzyste.
Obecnie kwalifikacje zawodowe mog¹ 

pozaformalnej oraz nieformalnego uczenia siê. 
-

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowa-
nym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016, poz. 64) 
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kwalifikacji zdobytych w ramach systemu 
edukacji pozaformalnej, czyli po ukoñczeniu 

podyplomowych oraz zdobytych w ramach 
-

czy siê z realizacj¹ indywidualnych pasji, zainte-

rynkowych. 

 Rozwijaj¹c tê definicjê mo¿na 

-
ganizacje spo³eczne, zrzeszenia, korporacje lub 
inne podmioty, na podstawie zgromadzonych 

-
kacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu 

dla danej kwalifikacji w odpowiedzi na inicjaty-

-
bywania kwalifikacji zawodowych pojawia siê 
pytanie, czy na polskim rynku pracy istnieje 
potrzeba wprowadzania kwalifikacji rynko-
wych w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny 

Celem artyku³u jest przedstawienie od-
powiedzi na te pytania oraz przybli¿enie idei 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, mo¿li-

przedstawiono relacjê z badania w obszarze 
-

lifikacje rynkowe. Badanie przeprowadzono 

bhp. T³em dla tego badania jest charaktery-
styka ZSK, ukazuj¹ca szeroki kontekst funk-
cjonowania kwalifikacji zawodowych, w tym 
kwalifikacji rynkowych i zwi¹zanych z nimi 
uregulowañ prawnych.

Zgodnie z ustaw¹ o ZSK kwalifikacje 
rynkowe wprowadzane s¹ w pañstwie przez 

-
kacji na podstawie konsultacji spo³ecznych 
przeprowadzonych w zainteresowanych 

-
kowych w dziedzinie bhp form¹ konsultacji 

w artykule.

-
tegrowanym Systemie Kwalifikacji rozpocz¹³ 

siê nowy etap w rozwoju Krajowego Systemu 
Kwalifikacji (KSK). Ustawa wprowadzi³a roz-

kwalifikacji uzyskanych w ramach edukacji 
formalnej i pozaformalnej, zapewnianiu ja-

i szkolnictwa wy¿szego, a tak¿e u³atwieniu 
dostêpu do informacji o kwalifikacjach mo¿li-
wych do uzyskania na terenie Polski. Dzia³ania 
podejmowane w ramach ZSK s³u¿¹ praktycznej 
realizacji polityki pañstwa na rzecz uczenia siê 
przez ca³e ¿ycie.

Potrzeba zmian w ramach polskiego 
systemu kwalifikacji wynika³a z przes³anek 
wewnêtrznych i zewnêtrznych. Do najwa¿niej-
szych przes³anek zewnêtrznych nale¿y zalece-

i wysokim poziomie zatrudnienia, co planuje 

Rama Kwalifikacji (ERK), stanowi¹ca uk³ad 
odniesienia dla krajowych ram kwalifikacji 
w pañstwach cz³onkowskich. Charakterystyki 

-
-

do przesuniêcia akcentu w ramach kszta³cenia 
i szkolenia na efekty uczenia siê. ERK umo¿li-

Przes³anki wewnêtrzne wynikaj¹ przede 
wszystkim z potrzeby stosowania jedna-

wobec wszystkich kwalifikacji uzyskiwanych 
-

poza tymi systemami funkcjonuj¹ na podsta-

charakterystyczn¹ dotychczasowego systemu 
kwalifikacji jest stosunkowo du¿a autonomia 

Nowe rozwi¹zania zmieniaj¹ to. Zmiany 
w systemie kwalifikacji polegaj¹ na zinte-
growaniu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) 
ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji 
(ZRK), systemem zawieraj¹cym informacje 
na temat mo¿liwych do uzyskania w Polsce 

-
trzeb¹ by³o tak¿e wprowadzanie rozwi¹zañ 
na rzecz wspierania idei uczenia siê przez ca³e 

nadawanymi w ramach edukacji szkolnej 

i akademickiej oraz kwalifikacjami nadawanymi 

rozwoju nowoczesnych, elastycznych form 
edukacji doros³ych [5].

Do realizacji polityki przyjêtej w ustawie 
o ZSK przewidziane s¹ nastêpuj¹ce narzêdzia:

• Polska Rama Kwalifikacji (PRK) – opis 

kwalifikacji odpowiadaj¹cych odpowiednim 
poziomom Europejskiej Ramy Kwalifikacji 

-

-
tencji spo³ecznych.

• Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK) – 
zgodnie z ustaw¹ o ZSK zapisy PRK mo¿na 

-
cjonuj¹ce w danym sektorze lub bran¿y.

• Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) 
– to publiczny rejestr prowadzony w systemie 
teleinformatycznym, ewidencjonuj¹cy kwalifi-
kacje w³¹czone do ZSK. Obejmuje kwalifikacje 

-
kowe i rynkowe). Wpisane do ZRK kwalifikacje 
bêd¹ mia³y przypisany poziom PRK. W ten 

w³¹czenie polskich kwalifikacji do szerszego 
obszaru europejskich kwalifikacji [6].

Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu 
-

nikom i pracodawcom. Pracownicy maj¹ 

– lepszego planowania kariery zawodowej 

danego kraju,
– uzyskania informacji pomocnych w wybo-

rze szko³y, uczelni, czy odpowiednich szkoleñ,
– uznawania kwalifikacji zdobytych w ra-

mach edukacji pozaformalnej,

– bardziej czytelnego prezentowania 
swoich kwalifikacji na polskim i europejskim 
rynku pracy.

Rozwi¹zania ZSK i informacje zawarte 
w ZRK u³atwiaj¹ pracodawcom:

– lepsz¹ identyfikacjê kwalifikacji wa¿nych 

– efektywn¹ rekrutacjê poprzez lepsz¹ 

do pracy,
– wspieranie rozwoju zawodowego pra-

o tym, jakie kompetencje pracownik uzyska 
w zwi¹zku z now¹ kwalifikacj¹,

– budowanie potencja³u firmy poprzez 

kwalifikacjach.



7/201914

 

Charakterystyka badania
Celem badania by³o zdiagnozowanie, czy 

-

czy zupe³nie nowe, a oczekiwane na rynku. 
Us³ugi te by³yby podstaw¹ do wytypowania 
kwalifikacji rynkowych. W badaniu przyjêto 
natêpuj¹c¹ hipotezê badawcz¹: „na polskim 
rynku pracy istnieje potrzeba wprowadzenia 
kwalifikacji rynkowych w dziedzinie bezpie-
czeñstwa i higieny pracy”. Zwi¹zane z ni¹ by³y 
nastêpuj¹ce pytania badawcze:

1. Czy zatrudnieni w zak³adach pracy pra-
cownicy s³u¿by bhp realizuj¹ wszystkie zadania 
pozwalaj¹ce pracodawcy na zapewnienie 

2. Czy pracownicy s³u¿by bhp zatrudnieni 
w zak³adach pracy realizuj¹ us³ugi bhp poza 

-
petencje do zajmowania siê wybranymi pro-
blemami z zakresu bhp, jest zapotrzebowanie 

5. Czy istnieje zapotrzebowanie na sprofi-

Poszukuj¹c odpowiedzi na te pytania skon-
centrowano siê na rozpoznaniu potrzeb praco-

us³ugi z tego zakresu.

udzia³: pracownicy s³u¿by bhp (252 osoby), 
-

Respondenci pochodzili z terenu ca³ego kraju. 
-

dobranych celowo. Do badania w³¹czono 

-

pracownicy w czasie trwania badania byli 
-

plomowych „Bezpieczeñstwo i ochrona cz³o-

Warszawsk¹.
Badanie zrealizowano metod¹ sonda¿u 

diagnostycznego, stosuj¹c technikê ankiety. 
W odniesieniu do ka¿dej grupy responden-

Kwestionariusze ankiet zawiera³y pytania za-

-
szach znajdowa³a siê pozycja „uwagi” na do-
datkowe wypowiedzi. Opracowane narzêdzie 
badawcze poddano weryfikacji, a nastêpnie 

-
dzone od marca 2017 r. do czerwca 2018 r.

Z analizy uzyskanych danych wynika, ¿e 
-

trudnieni w ich przedsiêbiorstwach pracownicy 
s³u¿by ds. bhp realizuj¹ wszystkie zadania 
w tym obszarze, co pozwala im na zapewnie-
nie zgodnie z przepisami prawa bezpiecznych 

-

udzieli³a odpowiedzi.

Zakres us³ug zlecanych specjalistom spoza 
zak³adu pracy przedstawiono w tabeli 1.

Z tych danych wynika, ¿e z takimi zadania-
mi, jak ocena ryzyka zawodowego, dzia³ania 
popularyzatorskie, zarz¹dzanie bhp czy usta-

kadr bhp nie radzi sobie w zadowalaj¹cym 
-

szukiwania innych rozwi¹zañ i zatrudniania 

odsetek badanych pracodawcow (26%) 
wskazuje na potrzeby doradcze w zakresie 

odsetek wskazañ (26%) dotyczy szkoleñ zwi¹-
zanych z bhp. Zlecanie us³ug w tym przypadku 

-

szkoleniem wstêpnym obejmuj¹cym instrukta¿ 

nie nale¿y do zadañ pracownika s³u¿by ds. bhp.
-

Table 1. Employers' commissioned services

Procent wskazañ

26%

Szkolenia: okresowe, pierwsza pomoc, dla kadry zarz¹dzaj¹cej w celu zwiêkszenia 26%

Ocena ryzyka zawodowego 20%

Popularyzacja zagadnieñ bhp 15%

Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem pracy w zak³adzie 8%

5%

Szkolenia w zakresie bhp 54%

Us³ugi bhp wg rozporz¹dzenia 32,5%

Doradztwo i audyt w zakresie bhp 24%

Ocena ryzyka zawodowego 17%

10%

Ochrona przeciwpo¿arowa 6%

 
procent wskazañ procent wskazañ

wskazañ

Audytor ds. bhp 25% – –

Specjalista ds. postêpowania powypadkowego 19% – –

Specjalista ds. oceny ryzyka zawodowego 14% 8% –

Wyk³adowca problematyki bhp 12% 8% 17%

Bran¿owy specjalista ds. bhp 29% 28% 18%

ochrony indywidualnej 
– 12% 15%
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umowy zlecenia. Sporadycznie dodatkowe 

-

pracownicy s³u¿by ds. bhp realizuj¹ wymie-
nione us³ugi w tabeli 2. poza swoim miejscem 

i kompetencje ciesz¹ siê na rynku wiêkszym 
zainteresowaniem. S¹ to us³ugi w zakresie: 
szkoleñ bhp, audytu i dzia³añ doradczych 
w zakresie bhp, oceny ryzyka zawodowego, 

-

– zapotrzebowanie jest dwukrotnie wiêksze 
ni¿ deklaruj¹ to pracodawcy. Zapotrzebo-
wanie na wymienione zakresy kompetencji 

Respondenci twierdz¹ te¿, ¿e na rynku mo-

kompetencjach w obszarze bhp. Propozycje 
specjalizacji przedstawiono w tabeli 3.

-
tencji najwy¿szy procent wskazañ we wszyst-

specjalista ds. bhp. Wydaje siê, ¿e w tym przy-
padku najbardziej efektywnym rozwi¹zaniem 

bazowe wykszta³cenie w danej bran¿y, np. che-

o wykszta³cenie w dziedzinie bhp. Tak¹ pro-
pozycjê zg³aszali sami respondenci. Nale¿y 

kszta³cenia w dziedzinie bhp ukierunkowany 
jest na interdyscyplinarne kszta³cenie w ca³ej 
problematyce zwi¹zanej z uwarunkowaniami 

-
zycznymi cz³owieka. Tylko takie kszta³cenie 

-

s³u¿by bhp [8]. Zgodnie z tymi uregulowaniami 
nie przewiduje siê kszta³cenia bran¿owych 

Pozosta³e propozycje kompetencji uzyska³y 

zapotrzebowanie na te kompetencje zg³a-

„specjalisty ds. ergonomii stanowiska pracy 

Zg³osili j¹ pracownicy s³u¿by ds. bhp i eksperci 

-

Mimo wskazywania na pewne mankamen-
ty w kompetencjach kadr bhp, respondenci 
uwa¿aj¹, ¿e nie ma potrzeby wprowadzania 
kompetencji rynkowych w tym obszarze, 
a jedynie poprawy kszta³cenia i praktycznego 
przygotowania do zawodu. Ka¿dy pracownik 

wszystkie prawnie wskazane zadania. Fakt 

-

kompetencja i potrzeba rynku.

-
kresie oceny ryzyka zawodowego i zwi¹zanej 

to zagadnienie tylko z identyfikacj¹ czynni-

-

pracy czy podpis pracownika, a 56% nie 

profilaktycznych, ograniczaj¹cych ryzyko za-
wodowe. Tylko 5% badanych odnotowuje datê 
przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego. 

w postaci protoko³u powypadkowego. Co 4. 
respondent uwzglêdnia statystyczn¹ kartê 
wypadku, a zaledwie 4% prowadzi rejestr 

po³owa badanych nie stosuje ¿adnych technik 
analitycznych [9].

Z analizy uzyskanych w badaniu danych 
-

¿a, i¿ na rynku jest zapotrzebowanie na spe-

i podaje ich przyk³ady, to propozycje te nie 

-
dowiska i wskazuj¹ce na braki kadrowe w klu-
czowych obszarach bhp, aby potrzebni byli 

edukacji formalnej (czyli na poziomie szko³y 

podyplomowych) kadry bhp s¹ systematycznie 
kszta³cone i zasilaj¹ rynek. Ponadto na rynku 

specjalistyczne us³ugi bhp.

Wyniki badania wskazuj¹ na potrzebê 
poprawy kszta³cenia i praktycznego przygo-

o szerokich kompetencjach i pe³nej wiedzy 
-

-

Wyniki przeprowadzonych analiz oraz przyto-
czone argumenty nie pozwalaj¹ na potwierdzenie 
przyjêtej w badaniu hipotezy. Tym samym mo¿na 

nie ma potrzeby wprowadzania kwalifikacji ryn-
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