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„DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻBY BHP A JAKOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA – 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ LP” 

 

Służba BHP  tworzona i organizowana jest na podstawie art. 23711 Kodeksu Pracy i dalej, aktu 

wykonawczego - rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 

(dotyczy to również wszystkich jednostek organizacyjnych LP). Głównym i literalnym celem jej działania 

jest doradztwo na rzecz pracodawcy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, ochrony zdrowia 

i życia pracowników w czasie wykonywania  obowiązków służbowych jak również prowadzenie 

czynności kontrolnych w przewidzianym prawem zakresie.  

Pośród mnogości komórek organizacyjnych, kreowanych w oparciu o indywidualne potrzeby 

zarządu, utworzenie służby BHP jest niezależnym od woli pracodawcy obowiązkiem ustawowym. 

Wydaje się zatem, że powinna ona zajmować czołową pozycję co wydaje się nie tylko logiczne ale i 

zgodne z postanowieniami ustawodawcy, który zarządził jej bezpośrednią podległość pod pracodawcę 

(§ 1 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy). Służba 

BHP w swoim założeniu bowiem, stoi na straży poprawności prawnej podejmowanych przez 

pracodawcę decyzji w ściśle określonym zakresie. Jej praca to jednak nie tylko doradztwo wyrażane 

wnioskami czy propozycjami konkretnych rozwiązań dla pracodawcy ale również niezwykle istotny 

wkład w kształtowanie określonych postaw załogi a w tym świadomości nie tylko obowiązków ale 

również wiedzy o przysługujących uprawnieniach, wynikających z faktu zatrudnienia. 

Oczywistym wydaje się zatem, iż wpływ działalności służby BHP na jakość funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, a w tym każdej z jednostek organizacyjnych LP, jest bezdyskusyjnie istotny. Wymaga 

tu jednak podkreślenia fakt, że skuteczność ogółu podjętych przez służbę BHP „zabiegów” jest ściśle 

uzależniona od świadomości merytorycznej pracodawcy a w konsekwencji jego spolegliwej postawy 

wobec przedmiotowej działalności.  

 

PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻBY BHP  

Podstawą efektywnego wsparcia doradczego jest nie tylko wiedza, doświadczenie czy chociażby siła 

argumentów specjalisty ds. BHP. Warunkiem koniecznym są również efekty jego bieżącej aktywności  

zawodowej, polegającej m.in. na: 



1. stałej aktualizacji Oceny Ryzyka Zawodowego, w ramach której identyfikowane są negatywne 

czynniki środowiska pracy wraz z ustaleniem zakresu wymaganych środków 

przeciwdziałających skutkom ich wpływu na pracownika, 

2. nadzorze nad profilaktyczną opieką zdrowotną realizowaną w ramach usług medycyny pracy a 

w tym: 

- opracowywanie zakresu umowy na wykonywanie ww usług oraz nadzór nad jej bieżącą 

realizacją w tym również rozliczaniem kosztów udzielonych świadczeń, 

- nadzór nad realizacją badań z zakresu medycyny pracy (kierowanie na badania; kontrola 

zgodności faktycznie podjętych czynności z zawartą umową; kontrola zgodności zakresu, ilości 

oraz jakości badań z postanowieniami rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań 

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 

orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy; analiza 

wydanych orzeczeń wraz ze stosowną reakcją na ewentualne zalecenia lekarskie)  

3. współdziałaniu przy doborze środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

na stanowiskach pracy, jej ewidencji i związanych z tym rozliczeń finansowych, 

4. nadzorze nad szkoleniami BHP (prowadzenie szkoleń wstępnych podczas zatrudniania 

pracowników bądź dokonywanych zmian kadrowych, organizowanie i nadzór nad szkoleniami 

okresowymi zatrudnionej załogi),  

5. sporządzaniu okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy a w tym 

analiz przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych 

z warunkami środowiska pracy, stanowiących podstawę dalszych przedsięwzięć 

w przedmiotowym zakresie (powszechnie, mylnie kojarzonych z obowiązkiem 

sprawozdawczym wobec jednostek zwierzchnich),   

6. realizacji procedur oraz sporządzaniu obszernej dokumentacji w sytuacji zaistnienia wypadku 

przy pracy czy stwierdzenia choroby zawodowej 

7. działania na rzecz bezpieczeństwa pracy pracowników pracodawców wykonujących usługi na 

rzecz jednostek LP: 

- udział w opracowywaniu i faktycznej realizacji zapisów umów (m.in. kwestia przekazywania 

innemu pracodawcy, celem poinformowania jego pracowników, zakresu informacji 

określonych Kodeksem Pracy w tym m.in. o zagrożeniach, kwestia ustalania koordynatora w 

rozumieniu art. 208 KP, etc.) 

- współuczestnictwo w kontrolach prowadzonych przez PIP w podmiotach wykonujących usługi 

na terenie zarządzanym przez LP 

- organizowanie incydentalnych pokazów instruktażowo-szkoleniowych  



- działania na rzecz usankcjonowania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu drwala 

czy wręcz ustanowienia zawodu drwala jako zawodu regulowanego (aktualnie działania 

dokonywane na poziomie DGLP) 

 
 

DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻBY BHP W RAMACH KSZTAŁTOWANIA POSTAW ORAZ PODNOSZENIA 

ŚWIADOMOŚCI ZATRUDNIONYCH 

Konieczność nadzoru nad szerokim spektrum tematycznym spraw wymusza na pracownikach służby 

BHP obowiązek znajomości usankcjonowanych prawnie procedur formalno-prawnych, których 

konsekwencje, w postaci określonych decyzji/przywilejów/uprawnień/zaleceń, często z uwagi na brak 

stosownej wiedzy, mniej lub bardziej świadomie ignorowane są przez zatrudnioną kadrę, dla niej ze 

szkodą. 

Wydaje się więc, że poza głównym obowiązkiem informowania pracowników o ciążących na nich 

obowiązkach, aktywność służby BHP powinna dotyczyć także ciągłego kształtowania świadomości 

zatrudnionych a w tym wiedzy o szeregu przysługujących im uprawnień. Taka postawa z pewnością 

przełoży się na znaczący wzrost poczucia komfortu pracy, przyczyniając się jednocześnie do poprawy 

postrzegania funkcjonowania stanowiska „behapowca”.  

Przejawami przywołanej aktywności są m.in.: 

1. Przełamywanie stereotypów postrzegania medycyny pracy jako mało istotnego a nierzadko 

przeszkadzającego elementu życia zawodowego a w tym m.in.  

- uświadamianie o wadze treści skierowań na badania (zgodność z powiązaną dokumentacją, 

korelacja z zakresem zagrożeń tj. czynników o negatywnym wpływie na zdrowie pracownika, 

etc.)  

- podkreślanie potrzeby indywidualnej weryfikacji działań podejmowanych przez jednostki 

medycyny pracy w ramach prowadzonych badań,- informowanie o możliwych sposobach tej 

weryfikacji, 

- przekonywanie do zasadności wszczynania postępowań wyjaśniających, również z „karnymi” 

następstwami w sytuacji tego wymagającej, wobec dokonanych niezgodnie z prawem czy 

przyjętymi zasadami procedur medycznych w aspekcie późniejszych, istotnych dla 

poszkodowanego pracownika implikacji,  

- instruowanie o zasadach i zakresie profilaktyki (indywidualnej oraz ustawowej) chorób 

o etiologii zawodowej a niemożliwych do uznania jako chorób zawodowych. 

2. Przekonywanie do racjonalności korzystania z uprawnień i przywilejów wynikających 

z przepisów prawa regulujących tematykę wypadków przy pracy i chorób zawodowych 



(przypuszcza się, że wobec ilości, okoliczności a przede wszystkim skutków wypadków przy 

pracy, ilość wniosków o wszczęcie procedury „odszkodowawczej” jest nieadekwatnie mała – 

przypuszcza się, bo póki co, roczne analizy stanu BHP w LP nie zawierają takich danych), w tym 

również: 

- aktywne wsparcie na każdym etapie procedury rozpoznania i stwierdzania choroby 

zawodowej, szczególnie w przypadkach decyzji dyskryminujących  

- reagowanie na manifestowane obawy pracowników związane z możliwością kontynuowania 

zatrudnienia na danym stanowisku w przypadku uzyskania decyzji o stwierdzeniu choroby 

zawodowej, 

- udzielanie pomocy informacyjnej w toku postępowaniu o ustalenie uszczerbku na zdrowiu 

(dotyczy wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych) 

- przypominanie o możliwościach uzyskania dodatkowych świadczeń, przysługujących 

poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz osobom ze stwierdzoną chorobą zawodową.  

3. Dążenie do aktywnego korzystania z przysługujących świadczeń pracowniczych z zakresu BHP 

których podstawę stanowią: 

a. akty reglamentacji wewnętrznej w tym w szczególności PUZP: 

- rehabilitacja lecznicza w jednostkach lecznictwa uzdrowiskowego, 

- szczepienia p. Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu,  

- badania kontrolne krwi na obecność przeciwciał przeciwko boreliozie  

b. akty prawa powszechnego: 

- rehabilitacja lecznicza w jednostkach lecznictwa uzdrowiskowego (NFZ, ZUS, „poszpitalne”, 

ambulatoryjne, prywatnie). 

4. Organizowanie incydentalnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia i życia (szkolenia 

pierwszej pomocy przedmedycznej, badania onkologiczne, szczepienia p. chorobom 

zakaźnym, etc.) 

5. Przekonywanie do korzystania z „przywilejów odszkodowawczych”, wobec założenia  

świadomego zakupu rynkowych produktów ubezpieczeniowych 

- polisy grupowe  

- indywidualnie nabywane przez pracowników LP produkty ubezpieczeniowe  

 

 

 

 

 

 



Czy nie takich zatem efektów należy oczekiwać od rzetelnie wykonującej swoje obowiązki służby 
BHP ? 
- wysoki poziom bezpieczeństwa pracy, przekładający się na małe prawdopodobieństwo wystąpienia 

wypadków w trakcie wykonywania czynności służbowych jak również zachorowań o etiologii 

zawodowej (choroby oraz patologie zawodowe) 

- wysoki poziom „zdrowotności” załogi, zapewniający tzw. „ciągłość produkcji” 

- wysoki poziom kultury pracy współpracowników jak również pracowników innych pracodawców 

wykonujących prace na terenie zarządzanym przez LP 

- brak możliwości wystąpienia zarzutów o „czyny karalne” w relacjach pracodawca-pracownik z 

prawdopodobnymi, negatywnymi tego następstwami. 

 

 

WYNIKI STATYSTYCZNE ANALIZY STANU BHP W LP – w jakich okolicznościach działa służba BHP 

 

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 



 

 

 

 

 

 

Ilość dni niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

Ilość pracowników korzystająca z sanatoryjnej rehabilitacji uzdrowiskowej 
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