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Podstawy prawne działania Służby BHP

- KP (w szczególności dział X)

- Rozporządzenie w sprawie służby BHP

- Wielość innych norm prawnych

Czy samo istnienie podstaw prawnych zapewnia służbie BHP możliwość 

wystarczająco efektywnej działalności ?



W jakich warunkach przychodzi „gospodarować” specjalistom ds. BHP w j.o. LP ?

Czy wobec takiego stanu rzeczy, wzorowy poziom bezpieczeństwa i higieny 

pracy jest osiągalny ?

A co należy do zadań Służby BHP ?



Zakres ustawowych obowiązków Służby BHP

W związku z wielością ustawowych obowiązków pozwolę sobie wszystkich nie 

przywoływać.

To może tylko te najważniejsze…tylko czy takowe są ?



Okoliczności w jakich przychodzi służbie 

BHP działać (również w aspekcie 

efektów)



Ilość poszkodowanych w wypadkach przy pracy w poszczególnych 

latach



Wskaźnik ciężkości wypadków (średnia ilość dni niezdolności do pracy 

„przypadająca na jeden wypadek przy pracy) w poszczególnych latach



2021

2016

Rodzaj i umiejscowienie urazów



Przyczyny wypadków przy pracy (wg danych z analiz stanu BHP j.o. LP za 2021 r.)



Zmiany ogólnego wolumenu wypłaconych świadczeń za „procent utraconego zdrowia”



Ilość stwierdzonych chorób zawodowych, w tym borelioza, w poszczególnych 

latach



Ilości dni niezdolności do pracy w związku ze stwierdzonymi chorobami 

zawodowymi



Korelacja…lub jej brak (?), ilości dni niezdolności do pracy (wypadek przy pracy), 

ilości dni niezdolności do pracy (choroba zawodowa) z wolumenem wypłaconych 

świadczeń (uszczerbek na zdrowiu – wypadek przy pracy oraz choroba 

zawodowa)



Przykłady „pozaustawowych”, twórczych działań służby BHP



Ilość pracowników korzystająca z sanatoryjnej rehabilitacji uzdrowiskowej

To dużo czy mało ??



Pracownicy LP (aktywni zawodowo, poszkodowani w wypadkach, chorzy 

w tym na choroby zawodowe, niezdolni do pracy) są stale informowani o 

innych możliwościach rehabilitacji sanatoryjnej:

- NFZ

- ZUS (w ramach prewencji rentowej)

- skierowania poszpitalne

-leczenie ambulatoryjne



Wypadki i choroby zawodowe w szczególnych 

okolicznościach
(ustawa z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób 

zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. (Dz. U. z dnia 28 

listopada 2002 r.))

Jaki wpływ ma treść ww. na prywatne ?

Ustawa o ratownictwie medycznym

Wiedza o praktycznej umiejętności ratowania to jedno. 

Równie, wydająca się za niezbędną, to wiedza o podstawach 

prawnych, regulujących tą tematykę.



Czy, wobec powyższego, odpowiedź na „tytułowe 

pytanie” jest już wiadoma ?

Dziękuję za uwagę 


