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28.  Realizacja zadań służby
bezpieczeństwa
i higieny pracy

Szczegółowymi kontrolami ukierunkowanymi na 
problematykę przestrzegania przepisów art. 23711 
Kodeksu pracy oraz przepisów rozporządzenia Ra-
dy Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy objęto 1 066 pra-
codawców, w tym 491 zatrudniających więcej niż 
100 pracowników i wobec tego zobowiązanych do 
utworzenia służby bhp (komórki organizacyjnej jed-

no- lub wieloosobowej). W mniejszych zakładach (do 
100 pracowników) wykonywanie zadań służby bhp 
pracodawcy mogą powierzyć innym osobom lub sa-
mi ją wykonywać, bez konieczności tworzenia służ-
by bhp. W tej grupie kontrolowanych pracodaw-
ców:
– 31 podjęło się wykonywania zadań służby bhp 

samodzielnie;
– 65 utworzyło służbę bhp;
– 95 powierzyło te zadania pracownikom zatrudnio-

nym przy innej pracy, a 384 – specjalistom spoza 
zakładu pracy.

Wykres 62. Realizacja zadań służby bhp
– naruszenia przepisów

udział w przekazywaniu do użytkowania
nowo wybudowanych lub przebudowywanych obiektów

udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego

wnioskowanie w zakresie wymagań bhp w stosowanych
oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych

informowanie pracodawcy na bieżąco o zagrożeniach 
występujących na stanowiskach pracy

udział w opiniowaniu planów modernizacji
i rozwoju zakładu

przeprowadzanie kontroli warunków pracy
oraz przestrzegania przepisów bhp w zakładzie

zalecenie usunięcia zagrożeń wypadkowych
i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp

przedstawianie pracodawcy propozycji rozwiązań 
zmierzających do poprawy stanu bhp

korzystanie z uprawnień do wstrzymania pracy
maszyn i urządzeń technicznych w przypadku 

bezpośredniego zagrożenia

sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
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Źródło: dane PIP.
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pracodawcy zatrudniający nie więcej
niż 100 pracowników
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Zgodnie z przepisami, służba bhp powinna pod-
legać bezpośrednio pracodawcy. Dotyczy to również 
pracowników wykonujących jej zadania. Co dziesiąty 
skontrolowany pracodawca zatrudniający powyżej 
100 pracowników nie dopełnił jednak tego obowiąz-
ku. W grupie mniejszych firm niewłaściwą podległość 

służby bhp stwierdzono tylko w 4 przypadkach.
Pracodawca zatrudniający powyżej 600 pracow-

ników powinien zatrudnić w pełnym wymiarze czasu 
pracy co najmniej jednego pracownika służby bhp na
każdych 600 pracowników. Tymczasem, podczas kon-

Realizacja zadań służby bhp w zakładach zatrudniających nie więcej niż 100 pracowników

Zagadnienie

Odsetek kontrolowanych zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości

Pracodawcy

sami wykonujący 

zadania służby bhp

u których utworzono 

służbę bhp

u których powierzono wykonywanie 

zadań:

pracownikom 

zatrudnionym przy 

innej pracy

specjalistom spoza 

zakładu pracy

przeprowadzanie kontroli 
warunków pracy oraz 
przestrzegania przepisów bhp
w zakładzie

31 32 40 38

informowanie pracodawcy 
na bieżąco o zagrożeniach 
występujących na stanowiskach 
pracy

- 16 24 21

sporządzanie okresowych analiz 
stanu bhp 63 51 63 58

przedstawianie pracodawcy 
propozycji rozwiązań 
zmierzających do poprawy
stanu bhp

- 36 58 48

udział w opiniowaniu planów 
modernizacji i rozwoju zakładu - 24 28 21

wnioskowanie w zakresie 
wymagań bhp w stosowanych 
oraz nowo wprowadzanych 
procesach produkcyjnych

- 8 24 18

udział w przekazywaniu 
do użytkowania nowo 
wybudowanych lub 
przebudowywanych obiektów

- 14 19 12

udział w dokonywaniu oceny 
ryzyka zawodowego 18 13 24 14

zalecenie usunięcia zagrożeń 
wypadkowych i szkodliwości 
zawodowych oraz uchybień
w zakresie bhp

- 5 78 30

korzystanie z uprawnień do 
wstrzymania pracy maszyn
i urządzeń technicznych
w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia

- 0 64 54

troli stwierdzono, że w 15% kontrolowanych zakładów 
tej grupy obsada osobowa służby bhp była za mała.

Pracownicy służby bhp nie mogą być obciążani do-
datkowymi zadaniami niewynikającymi z przepisów. 
Niestety, co piąty pracodawca angażował ich do in-

nych prac, np. do prowadzenia akt osobowych, obsłu-
gi magazynów, sekretariatu, prowadzenia księgowości.

Inspektorzy interesowali się także kwestią kwalifi-

kacji zawodowych pracowników służby bhp oraz osób 
wykonujących jej zadania. Najwięcej nieprawidłowo-
ści w tym zakresie dotyczyło pracodawców wykonu-
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jących samodzielnie zadania służby bhp (26%) oraz 
pracowników zatrudnionych przy innej pracy, którym 
powierzono takie zadania (13%). Ponadto wśród tej 
grupy osób stwierdzono najwięcej przypadków braku 
szkoleń okresowych (odpowiednio 41% i 17%).

Służba bhp pełni w zakładzie pracy funkcje do-
radcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Zakres jej zadań określono w ww. roz-
porządzeniu. Kontrole wykazały, że ich realizacja jest 

niewłaściwa, zarówno w większych zakładach, w któ-
rych utworzono służbę bhp, jak i w mniejszych, w któ-
rych zadania służby bhp powierzono innym osobom. 
Najwięcej zastrzeżeń inspektorów pracy budziła reali-
zacja obowiązku sporządzania i przedstawiania pra-
codawcy okresowych analiz stanu bhp, które winny 
zawierać propozycje rozwiązań służących zapobie-
ganiu zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz 
poprawie warunków pracy. Liczne nieprawidłowości 
dotyczyły również przeprowadzania kontroli warun-
ków pracy oraz bieżącego informowania pracodaw-
cy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz 
z wnioskami w sprawie ich usunięcia. Należy zara-
zem podkreślić, że w firmach o zatrudnieniu do 100 

pracowników skala tych nieprawidłowości była po-

nad 2-krotnie wyższa niż w pozostałych zakładach

(tj. o zatrudnieniu powyżej 100 osób, gdzie utworzo-
no służbę bhp).

Niepełny jest ponadto stopień wykorzystania 
przez pracodawców służb bhp, a zwłaszcza osób wy-
konujących jej zadania w mniejszych zakładach 
pracy, w zakresie funkcji doradczej, m.in. do: opi-
niowania planów modernizacji i rozwoju firmy pod 
kątem poprawy stanu bhp, udziału w przekazywaniu 
do użytkowania obiektów, opiniowaniu instrukcji bhp, 
udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. 

W celu skutecznego wykonywania zadań, pra-
cownicy służby bhp (oraz osoby, którym pracodawca 
powierzył ww. obowiązki) posiadają uprawnienia 
m.in. do przeprowadzania kontroli, występowania do
pracodawcy z wnioskami, a także – w przypadku
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia – do wstrzy-
mania pracy maszyny lub odsunięcia od pracy 
pracownika. Niestety nie wykorzystują oni swoich 
uprawnień w pełni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracow-
nik służby bhp lub osoba, której pracodawca powie-
rzył wykonywanie jej zadań, wchodzi w skład zespołu 
powypadkowego (obok przedstawiciela pracowni-
ków), powołanego przez pracodawcę do ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz 
sformułowania wniosków profilaktycznych, których 
realizacja zapobiegnie powstawaniu podobnych 
zdarzeń. 

Analiza dokumentacji sporządzonych przez ww. 
zespoły wskazuje na wiele uchybień przy ustala-
niu przyczyn wypadków, co przekłada się na brak 
lub nietrafne zalecenia profilaktyczne. Świadczy to 
o niewłaściwym przygotowaniu merytorycznym pra-
cowników służby bhp (lub osób wykonujących jej 
zadania). 

Wśród innych przyczyn nieprawidłowości stwier-
dzonych w toku kontroli, wymienić należy:
– nieznajomość przepisów dotyczących funkcjono-

wania służby bhp zakładzie pracy;
– traktowanie przez pracodawców utworzenia służ-

by bhp (lub powierzenia jej zadań wyznaczonym 
osobom) jako spełnienia wyłącznie wymagań 
formalnych;

– brak zainteresowania pracodawców aktywną 
działalnością służby bhp, ze względu na postrze-
ganie efektów jej działań tylko w kategoriach 
kosztów.
Równolegle z prowadzonymi kontrolami, organi-

zowano w okręgowych inspektoratach pracy spotka-
nia z przedstawicielami służb bhp, z pracodawcami
i organizacjami związkowymi, na których przeka-
zywano informacje o aktualnym stanie prawnym, 
wynikach kontroli i zadaniach służb bhp w syste-
mie zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdro-
wia w pracy. Zorganizowano również szkolenia dla 
pracowników służby bhp i osób wykonujących jej 
zadania.

Ustalenia inspektorów uzasadniają potrzebę:
 kontynuowania kontroli funkcjonowania służb 

bhp, szczególnie w branżach, w których występu-
ją największe zagrożenia zawodowe;

 prowadzenia działań propagujących korzyści, 
jakie przynosi rzetelne wykonywanie zadań przez 
służbę bhp.
Ponadto nowelizacji wymaga rozporządzenie Ra-

dy Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie: 
 zmiany – w § 1 ust. 3 – kryterium utworzenia służby 

bhp, tak aby było zgodne z zapisem art. 23711 Ko-
deksu pracy (w rozporządzeniu wyznaczono kry-
terium „od 100 pracowników”, natomiast w Kodek-
sie pracy zapisano „powyżej 100 pracowników”);

 zdefiniowania wymagań kwalifikacyjnych doty-
czących „wyższego wykształcenia o kierunku lub 
specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy”. 

W 23% kontrolowanych zakładów zatrudnia-
jących powyżej 100 osób pracownik służby bhp 

nie wstrzymał pracy maszyn mimo wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia, a w 12% – nie zalecił 

usunięcia zagrożeń wypadkowych i szkodliwoś-
ci zawodowych, bądź uchybień w zakresie bhp.
W mniejszych zakładach korzystanie z ww. upraw-
nień przez osoby wykonujące zadania służby bhp 
kształtowało się jeszcze mniej korzystnie (w przy-
padkach wymagających interwencji korzystano
z tych uprawnień ponad dwukrotnie rzadziej).


