
Komentarz do slajdu I-go 

Kwalifikacje służb BHP w wybranych krajach Europy; 

 to pierwsza tego typu prelekcja przygotowana przez Zespół  OSPS BHP d/s kontaktów 
zagranicą, opracowana  głownie przez O/Rzeszów  przy pomocy kolegów z O/Gdańsk i O/Łódź. 

Ideę  międzynawowej współpracy,  wymiany doświadczeń w zakresie działań służb BHP a co z 
tym związane porównania kwalifikacji, uprawnień, obowiązków, działań prewencyjnych w materii 
ochrony bezpieczeństwa i zdrowia  pracownika  dostrzegł  Zarząd Główny OSPS BHP jeszcze  
poprzedniej kadencji . 

Inspiracją było spotkanie pracowników i naukowców realizujących się w zagadnieniach 
bezpieczeństwa przy pracy, ochrony zdrowia oraz ochrony ppoż na jednym z paneli Międzynarodowej 
Konferencji, która miała miejsce w dniach 22/23 kwietnia 2016r  w AGH w Krakowie organizowanej 
prze O/Kraków i O/Rzeszów. 

Zanim przystąpię do omówienia chciałbym  zaznaczyć, że podstawa faktyczna opracowana 
została na bazie  aktów prawnych i literatury, którą dysponuje biblioteka sejmu RP,  materiałów 
nadesłanych z placówek dyplomatycznych i materiałów które przysłali nam nasi partnerzy z którym 
O/Rzeszów i O Kraków  poprzez swojego przedstawiciela   współpracują od dawna. 

II. Na slajdzie dugim  przedstawiamy państwu sygnalitycznie kwalifikacje służb BHP z 12 
krajów Europy, i tak jako pierwszy przedstawiamy podstawy prawne i faktyczne 
uznawania kwalifikacji zawodowych i naukowych w Europie, widzicie państwo tutaj 
międzynarodową legislację ustanawiającą zakres uznawania kwalifikacji na zasadzie 
wzajemności, gdzie podstawę wyjściową stanowi Konwencja Lizbońska z 1997r. Jeżeli 
chodzi o Polskę to instytucją która zajmuje się uznawaniem kwalifikacji jest Biuro 
Uznawania Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, a jego siedziba mieści się w 
Warszawie przy ul.  Ogrodowej 28 

III.Republika Mołdawii  

W treści Konstytucji tego państwa z dnia 29 lipca 1994r  szczególnie w  Rozdziale  II 
(art. 43 ust  2)  daje szeroką rękojmię  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownikom  
zaś władzom państwowym i pracodawcom nakazuje wykonanie tego obowiązku. 
Mołdawia jest niewielkim państwem leżącym niedaleko południowo-wschodniej granicy 
Polski. Jej gospodarka i przemysł dopiero rozwija się, ale  normy bezpieczeństwa i higieny 
pracy są jak na standardy państwa rozwijającego się bardzo przyzwoite. 

Kwalifikacje pracowników służby BHB wymienione są w Kodeksie Pracy  z 2012r i 
przepisach wykonawczych  Ministerstwa Pracy  Gospodarki i Rodziny oraz w  Umowach 
Zbiorowych zawieranych każdego roku pomiędzy Rządem RM, Federacją Związków 
Zawodowych i Krajową Konfederacją Pracodawców; 

Kurs podstawowy  (2 miesiące)  – daje kwalifikację osobom z wykształceniem 
zawodowym ( obsługa do  50 pracowników). 

Trzy letnia  szkoła średnia BHP daje uprawnienia do nadzorowania  firm powyżej 50 
pracowników  ale w instytucjach i firmach gdzie zagrożenie  wypadkowe jest określone 
jako niewielkie 



Specjalistyczne studia inżynierskie dają kwalifikacje wyższego  specjalisty  BHP, który 
ma uprawnienia  do  nadzorowania, monitorowania, zarządzania  sprawami 
bezpieczeństwa i firmie, prawo wydawania poleceń w imieniu pracodawcy (standardy 
bezpieczeństwa) i może  nakładać  kary na  pracowników łamiących przepisy BHP, 
współpracuje  z  instytucjami ochrony pracy, nadzoruje dokumentację  bhp i ochrony 
środowiska  oraz  działania realizuje  działania specjalistyczne; z zakresu prewencji 
wypadkowej, dopuszczenia maszyn i urządzeń w przedmiocie minimalnych wymagań. 
Konsultuje sprawy ppoż, ewakuacji i zabezpieczenia zakładu w przypadku zdarzeń 
nadzwyczajnych. 

IV.Królestwo Danii  

Obowiązek opieki państwa na bezpieczeństwem i zdrowiem pracownika ustanowiony 
został w Konstytucji z  1953r . Podstawową instytucją  zajmującą się nadzorem nad BHP 
jest Urząd Inspekcji Pracy, Zaś podstawową legislacją Ustawa o zasadach bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Przepisy wykonawcze tej ustawy i kilku podobnych określają prawa i 
obowiązki stron stosunku pracy oraz podstawowe kwalifikacje  służb BHP. Penalizacja 
oparta jest na  dyrektywach ramowych  UE,PE,KE,RE  i MOP oraz porozumień Central 
Związkowych; 
  -Związki zawodowe pracowników i pracodawców posiadają  sekcje doradców d.s. BHP 
-Komórki BHP  w firmach gdzie zatrudnionych jest > 10 pracowników, poniżej 
pracodawca może wykonywać zadania służby  sam jeżeli ma kwalifikacje bądź jeżeli 
nakaże mu UIP.  
-Jeżeli firma zatrudnia w minimum 5 pracowników winni oni  posiadać swojego 
przedstawicie ds. BHP, bowiem każdy pracownik ma obowiązek zgłaszać komórce BHP 
problemy bezpieczeństwa związane z pracą. 
-Raz na trzy lata służba BHP dokonuje analizy ankiet bezpieczeństwa pracy na stanowisku 
i przedstawia wnioski pracodawcy (budownictwo ciężkie  co 14 dni) 
-Każdy wydział w zakładzie  zatrudniający powyżej 5 pracowników musi posiadać swojego 
przedstawiciela ds. BHP, który współpracuje  z  etatowym inspektorem ( powyżej   100  
pracowników) (AR- arbejdsmiljo repræsentant).  
-Służba BHP w Danii pracuje co najmniej 30 godzin w tygodniu. 
 
Kwalifikacje Służby BHP w Danii  to trzy płaszczyzny;  

a) Kurs podstawowy – (wykształcenie zawodowe)z zakresu bhp w danej branży zawodowej obejmuje 
rozwiązywanie problemów  BHP, przyjmowanie zgłoszeń  pracowników, złe traktowanie, uwagi 
pracodawcy,  identyfikacja zagrożeń, wnioski, ankietowanie,  współpraca  z komórką BHP, stronami 
umowy  

b) Edukacja  specjalistyczna  (szkoła średnia) BHP-inspektor, pracodawca zatrudniający powyżej 100 
pracowników, zagrożenia są  zidentyfikowane, może szacować ryzyko  tam gdzie  zagrożenie są małe 
lub średnie.  

3) Menadżer /konsultant  BHP- wykształcenie wyższe  kierunkowe  zarządzanie  bezpieczeństwem w 
firmie; Identyfikacja zagrożeń, dokumentowanie działań z zakresy bhp,  szkolenia, badania, kontakt z 



instytucjami państwa, pełni rolę  doradczą, może wstrzymać pracy, załatwia wszelkie problemy z BHP    
jest przedstawicielem pracodawcy  i obowiązkowo współpracuje  UIP. 

 

V Węgry 

a)Konstytucja Węgier z 18  kwietnia 2011 narzuca obowiązek zapewnienia  bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników  przy pracy przez  organy państwowe (IP,IS, KDT, SP i inne), Prawo pracy 
reguluje obowiązek pracodawców  w zakresie współpracy  z kwalifikowanymi  pracownikami służby 
BHP i ochrony ppoż powołanej ustawą XCIII z 1993 roku dt. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

b)  Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podlega Ministrowi Gospodarki Narodowej, który 
wydaje przepisy wykonawcze w sprawie kwalifikacji i zadań służby BHP 

c) Ministerialny Departament Inspekcji Pracy zajmuje się operacyjnym zarządzaniem 
systemami bezpieczeństwa i higieny pracy ( w całym kraju  pracuje 105 funkcjonariuszy) 

Kwalifikacje;  

-inspektorzy BHP- szkoła średnia/matura/specjalistyczny kurs lub szkoła podyplomowa/egzamin 
państwowy- obsługa firm do 250  pracowników, (kat. ryzyka)  nie mogą prowadzić szkoleń 
specjalistycznych, ralizują politykę bezpieczeństwa pracodawcy na bazie krajowych przepisów 
wykonawczych i  dyrektyw  MOP i UE 

-specjalisci BHP- studia kierunkowe/studia podyplomowe; inżynier obsługa firm powyżej 250 
pracownikw oraz wszędzie tam, gdzie zwiekszone jest ryzyko zwiększone wypadków, projektowanie 
systemów bezpieczństwa,  zarządzanie systemami bhp i ochrony ppoż w firmie. 

-Kwalifikacje dostosowane do dyrektywy MOP i dyrektyw ramowych UE. 

Służba BHP na Węgrzech (MUFOSZ)-  jest na końcowym etapie tworznia Samorządu Zawodowego i 
przymierza się do współpracy z ENSHPO 

VI.Bułgaria 

-Konstytucja Bułgarii 1991r  art. 16 nakazuje zapewnienie wszystkim zatrudnionym bezpiecznych 
warunków pracy i ochrony zdrowia. 

- Ustawy regulujące materię funkcjonowania służb BHP w Bułgarii to; Kodeks pracy z 2012r oraz 
Ustawa o Urzędzie Wykonawczym Głównego Inspektoratu Pracy, Ustawa o ochronie zdrowia i  
higieny pracy oraz  przepisy wykonawcze; 

Zarządzenie nr 3 z dnia 25stycznia 2008 ws służby BHP Ministra Pracy i Opieki Społecznej  

-Etat inspektora  BHP  przewidziany jest  w firmie  powyżej 50/250 pracowników,-wykształcenie 
średnie , kurs kwalifikacyjny  lub szkoła-egzamin państwowy, potwierdzanie kwalifikacji  w przypadku 
zmiany branży, doradczo-kontrolna rola, identyfikacja zagrożeń, ryzyko zawodowe, kierowanie na 
badania i szkolenia okresowe oraz specjalistyczne,  współpraca  z instytucjami państwowymi,dziłania 
prewencyjne i stały nadzór nad procesem bezpieczeństwa pracy w firmie,  itp.  



-Etat specjalista –menadżer BHP  przewidziany jest w firmie  powyżej 250 pracowników chyba, że  
zatrudnienie nakaże UWGIP, który ma oddziały terenowe w całym kraju.  Pozycja Doradczo-
kontrolno- współdecyzyjna z pracodawcą,  rozszerzone  kwalifikacje, badania stanowisk pracy, 
projektowanie systemów zarządzania,  analizy stanu bezpieczeństwa,  szkolenia specjalistyczne, 
badania lekarskie,  dobre praktyki, zarządzanie kryzysowe w firmie, itp. 

W Bułgarii istnieją trzy profesjonalne  stowarzyszenia ochrony życia i zdrowia przy pracy, ochrony 
ppoż oraz  ochrony środowiska.  

Związki zawodowe posiadają komórki doradcze ds. BHP współpracujące z MPiOS  

      Istnieją profesjonalne organizacje BHP jednak największe Bułgarskie Stowarzyszenie BHP w Pracy. 
Stowarzyszenie nosi nazwę NAHSW posiada  Samorządową Izbę  Zawodową i współpracuje z 
ENSHPO. 

VII Słowacja 

Konstytucja Słowacji zawiera dyspozycje  w przedmiocie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy pracy 
oraz ochrony ppoż 

Organami kontrolnymi w tym zakresie jest Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna  i kilka innych . 

Podstawowe kwalifikacje służby BHP określa ustawa o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w miejscu 
pracy oraz ustawa o zabezpieczeniu ppoż w miejscu pracy. 

Wymagania dla obszaru BHP ustawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w Słowacji 

Technik bezpieczeństwa; 

- Osoba posiadająca wykształcenie średnie lub ukończone kształcenie techniczne- na które 
składa się przygotowanie zawodowe w dziedzinie BHP w miejscu pracy, po zakończeniu nauki 
swoje kwalifikacje potwierdza odpowiednim testem na egzaminie państwowym i nabywa 
świadectwo zawodowe „kwalifikacje technika BHP”.  Jednak szkolenia mogą prowadzić tylko  
osoby  licencjonowane   zaś kształcić i szkolić  tylko osoby prawne (instytucje i 
licencjonowane firmy) 

- Osoba która uzyskała wykształcenie zawodowe w dziedzinie BHP (na pracovisku) oraz 
zaświadczenie technika BHP po pomyślnym ukończeniu specjalistycznych szkoleń i zdaniu 
egzaminu nabywa  szersze kwalifikacje w dziedzinie BHP, które może nabyć również  w 
ramach studiów szkole wyższej- gdzie treść i zakres kierunków studiów w dziedzinie BHP w 
miejscu pracy są określone w porozumieniu z Państwową Inspekcją Pracy. Tym samym 
sposobem jest możliwe nabycie licencji techników bezpieczeństwa kolejowego. 

- Licencjonowanym inżynierem  bezpieczeństwa (specjalistą) może zostać osoba która była 
wcześniej   technikiem bezpieczeństwa prze co najmniej dwa lata przed ukończeniem 
studiów wyższych. Dotyczy to również osób które  posiadają co najmniej wykształcenie 
wyższe inżynierskie i ukończyły studia specjalistyczne (podyplomowe) oraz posiadają 2 lata 
doświadczenia zawodowego  tudzież  zdany egzamin  przed komisją powołaną przed 
Państwową Inspekcją Pracy. 



- Szkolenie okresowe  i certyfikacja dla służb BHP  odbywa się raz na 5 lat.Zakres kwalifikacji 
jest podobny jak w Polsce a  określają je w/w przepisy prawa. Rozszerzony jest jednak o 
aspekt ochrony ppoż ( w Polsce dodatkowe uprawnienie) i aspekt kryzysowy. 

VIII Czechy 

 Kodeks pracy  Dz.U. 262/2006 – w części piątej penalizują regulacje z zakresu obowiązków  
pracodawcy w przedmiocie  funkcjonowania służb BHP 

Kolejną jest Ustawa nr Dz.U. 309/2006 w sprawie zapewnienia  warunków w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy i to w zasadzie ona reguluje zakres działania służby BHP i porządkuje jej kwalifikacje 
oraz  ustanawia instytucję  Doradcy BHP i Ochrony Przeciwpożarowej  na szczeblu  ministerialnym  

http://www.vavservis.cz  

 Podstawowe kwalifikacje określają również  przepisy wykonawcze ; 

Pracownik  BHP preferowane wykształcenie wyższe techniczne-inżynier  uprawnienia; 

-W imieniu pracodawcy  urzeczywistnia politykę BHP, ochrony zdrowia i ochrony ppoż w firmie 
(menadżer) 

-Realizuje, koordynuje  i organizuje  działania BHP w porozumieniu ze związkami zawodowym lub 
przedstawicielami załogi 

-Planuje  i wdraża  system profilaktyki z użyciem technologii, organizacji pracy, warunki pracy, 
stosunków społecznych i wpływ na środowisko pracy, ocenia ryzyko zawodowe,  

-Jest pracownikiem samodzielnym,  z szerokim spektrum uprawnień i  ale i obowiązków (organizacja, 
koordynacja działań ewakuacyjno-ratowniczych w porozumieniu ze służbami ratowniczymi.  

IX Austria 

Konstytucja Federalnej Republiki Austrii – 1930/zm 2002 art. 9-12 gwarantuje pracownikom 
zatrudnienie w bezpiecznych i higienicznych warunkach z poszanowaniem godności i  
wolności 

Podstawowe ustawy;  o  pracy, o ochronie pracownika przy pracy  
(Arbeitsverfassungsgesetz), ustawa o czasie pracy i o urlopach (Arbeitszeitgesetz). 

Ministerstwo Pracy Spraw Socjalnych i Ochrony Konsumentów-  reguluje  federalnymi  
przepisami wykonawczymi   zakres BHP  tak samo jak dodatkowo postanowienia wynikające 
ze zbiorowych układów pracy. Ciekawostką jest, że austriackie prawo pracy ( w tym  ochrona  
pracownika  przy pracy) dzieli pracowników na umysłowych (Angestellte) i fizycznych 
(Arbeiter),   

Instytucją nadzorującą standardy  bezpieczeństwa pracy jest Federalna Inspekcja Pracy 
Kontroluje do zakresu obowiązków której należy  przestrzeganie przepisów i zasad BHP 
dotyczących ochrony pracowników w fabrykach i na budowach oraz prowadzenie konsultacje 
i szkoleń z zakresu BHP 



Kwalifikacje służby BHP; 

Inspektorzy służby BHP- wykształcenie średnie, szkolenie na kursach kwalifikacyjnych 
organizowanych przez IP i firmy ubezpieczeniowe, nauka w szkołach  średnich daje 
kwalifikacje   do  obsługi  firm adm –biur  i  firm o niewielkim stopniu ryzyka wypadkowego- 
szerokie kwalifikacje federalne  oraz dodatkowe wynikające z umów zbiorowych  (et 20 do 
500 pr) 

Menadżer/konsultant /specjalista -obsługa firm produkcyjnych i specjalistycznych o 
znacznym stopniu ryzyka, które znajdują się na liście  FIP (etat powyżej 10 pracowników ). Natomiast 
pracodawca może sam realizować  obsługę BHP  w firmie jeżeli zatrudnia mniej niż 10 pracowników i 
zezwala mu na to FIP 

Kwalifikacje określone są w przepisach wykonawczych  i  umowach zbiorowych, ustawach, 
współpraca  z partnerami społecznymi i instytucjami oraz firmami ubezpieczeniowymi,  oraz  
stowarzyszeniami pracodawców i pracowników w różnych branżach 

Pracownicy BHP  posiadają stowarzyszenie zawodowe i samorząd. 

X Chorwacja 

Konstytucja  Republiki Chorwacji z grudnia 1990r art. 54-60  określa prawo pracowników do ochrony 
bezpieczeństwa i zdrowia przy pracy. 

Ustawy regulujące zakres  tego prawa to; Kodeks pracy i ustawa o bezpieczeństwie przy pracy. 

Przepisy wykonawcze  z zakresu BHP wydaje  Ministerstwo Gospodarki i Przedsiębiorczości któremu  
podlegają; Chorwacki Instytut Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia oraz Chorwacki Instytut   
Ubezpieczeń Zdrowotnych i  Ochrony Zdrowia w Pracy (szefowe obydwu instytutów  z tytułami 
profesorów  gościliśmy na konferencji w Krakowie) 

 Krajowy Inspektorat Ochrony Pracy zajmuje się kontrolą standardów BHP  w firmach na terenie 
Chorwacji 

-Inspekcja BHP  działa na podstawie przepisów wykonawczych ,  wydaje MGiP lub Rada Ministrów 

-Kwalifikacje  pracowników służby  BHP określone są jednoznacznie w  przepisach  wykonawczych    
umowach zbiorowych a nawet regulaminach pracy  oraz  Statucie  Stowarzyszenia Pracowników BHP 
w Chorwacji 

Uzyskanie kwalifikacji;  

-inspektor BHP -Kurs kwalifikacyjny-   dla absolwentów szkół średnich; - uprawnienie  to m.in. 
prowadzenie spraw  BHP w firmie- etat 200 pracowników w administracji i  i 100 pracowników w 
produkcji lub specjalnej.  Do 100 pracodawca zatrudnia firmę menadżerska BHP lub prowadzi sam, 
bądź wyznacza pracownika wykonującego  inna pracę, to posuniecie musi uzgodnić z KIOP, ma 
ustawowy obowiązek  współpracy z instytucjami państwowymi. KIOP może zlecić powołanie etatowej 
służby. 



- specjalista BHP- Wykształcenie wyższe inżynier,  kwalifikacje i zadania  rozszerzone (np., 
konieczność brania udziału w seminariach i warsztatach BHP, dopuszczanie maszyn i urządzeń na 
minimalnych warunkach,  prowadzenie  pp ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych,  analiza stanu 
bezpieczeństwa firmy , gospodarki odpadami i ochrony środowiska. 

XI Federacja Rosyjska 

Konstytucja Federacji Rosyjskiej z dnia 25 grudnia 1993r (art. 37)  nakłada szczególny obowiązek 
państwa wobec pracownika  w materii ochrony bezpieczeństwa i zdrowia  pracownika w pracy 

Ustawa wiodąca to Kodeks pracy  (Кодекса oхрана труда) z  28 grudnia 2013  (D.U. FR 412/FZ 210 ) 

Przepisy wykonawcze  wydaje Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych. 

Pracownik w FR jest szczególnie chroniony  przepisami prawa, dlatego inspektorzy  służby BHP  winni 
posiadać odpowiednie kwalifikacje po zmianie przepisów prawa pracy; 

-Służba BHP-inspektor ( ukończony kurs specjalistyczny dla inspektorów  BHP –kandydat winien 
posiadać  ukończony instytut ) 

 -Specjalista- studia wyższe z zakresu bezpieczeństwa powszechnego  w tym zarządzania 
bezpieczeństwem pracy i co najmniej  5 lat praktyki w służbie BHP,  

-Konsultant /menadżer studia wyższe, 8 lat praktyki zdane egzaminy kwalifikacyjne, spektrum 
uprawnień rozszerzone 

-Etat dla pracownika służby BHP to zatrudnienie od 50-do 350 pracowników w zależności od  
charakteru firmy  i zidentyfikowanych zagrożeń. Inspektor BHP pełni w firmie funkcje  kontrolno- 
doradcze, posiada uprawnienia  do  powstrzymania  pracy ze względu n/s bhp, ma ustawowy  
obowiązek  współpracy z instytucjami państwowymi w tym z Federacyjną Inspekcją Ochrony Pracy. 

-Powyżej 350 pracowników musi być zatrudniony na etat specjalista ds. BHP jako kierownik, reszta 
może być inspektorami. 

 FIOP może nakazać  zatrudnienie  specjalisty  wszędzie tam gdzie zidentyfikowane są  wysokie 
zagrożenia wypadkowe  oraz w przypadku zmiany profilu produkcji. 

Od służby BHP wymaga się  podnoszeniu kwalifikacji i  systematycznego  szkolenia.  Służba BHP  z 
upoważnienia FIOP może karać pracowników karami pieniężnymi za łamanie zasad BHP. 
Postępowania powypadkowe w razie wypadków ciężkich, śmiertelnych lub zbiorowych prowadzi  
służba BHP pod nadzorem FIOP. 

Dodatkowe  kwalifikacje  (specjalistyczne) posiada służba BHP  na platformach wiertniczych, w 
kopalniach,  przemyśle lotniczym i kosmicznym, stoczniowym, naftowym i wydobywczym. 

W zakresie obowiązków pracownik BHP  podporządkowany jest pracodawcy zaś częściowo 
uprawnień  i postępowań powypadkowych FIOP. 



Warto zaznaczyć, że od wprowadzenia KP w 2013r i przepisów wykonawczych  w przedmiocie 
regulacji BHP wypadkowość przy pracy w Rosji zmalała w okresie ostatnich 3 lat o 43% prze co  
znacznie zmniejszyły się koszty pracy i ubezpieczeń. 

XII Norwegia 

Ustawa Konstytucji Królestwa Norwegii  (1814r). zm 1992r art. 110 nakazuje zapewnienie ochrony 
zdrowia i  bezpieczeństwa pracownikom 

Ustawy wiodące z zakresu BHP to; 

-Kodeks Pracy i Ustawa Urlopowa (Arbeidsmiljřloven) (2014, nov 2016) 

-Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy  Królestwa Norwegii 

 -Ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji 

-Ustawa o równouprawnieniu 

-pracodawca który zatrudnia poniżej  10 pracowników  podpisuje  umowę z regionalnym rzecznikiem 
BHP 

-zatrudnienie od 10 do  100 pracowników  warunkuje wybór  z grupy Rzecznika BHP ( warunek to 
posiadanie przeszkolenia specjalistycznego bądź ukończenie szkoły średniej. Rzecznik BHP ma 
obowiązek współpracy z Rzecznikiem Regionalnym i PIP KN). 

-Jeżeli  pracodawca zatrudnia powyżej 100 pracowników rzecznik BHP winien posiadać wykształcenie 
wyższe  i mieć ukończony kurs zarządzania zasobami ludzkimi. Ma obowiązek współpracy z PIP KN 
oraz  instytucjami ochrony pracy, szerokie spektrum uprawnień z ramienia pracodawcy łącznie  ze  
wstrzymaniem pracy w przypadku zagrożenia  oraz  wnioskowania o ukaranie pracownika. 

-Rzecznik Regionalny BHP  obsługuje dany region administracyjny kraju, jest urzędnikiem  
współpracującym  z PIP i innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi pełni funkcje 
kontrolno-doradczą, ma obowiązek systematycznego  podnoszenia kwalifikacji. 

 -Do pracy na platformach wiertniczych, w stoczniach i przemyśle morskim oraz w strefie polarnej  
rzecznicy BHP winni mieć specjalistyczne kwalifikacje. 

-Rzecznicy  posiadają samorząd zawodowy , poddawani są ocenie kwalifikacji (aby zostać specjalista 
należy zdać dodatkowe egzaminy zawodowe, mają obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej). 

-Mogą  wydawać dyspozycje pracodawcy w zakresie BHP pracowników , kontroli dokumentacji bhp   
(w tym oceny ryzyka),  nanoszenia uwag, kontroli  warunków pracy,  przestrzegania czasu 
pracy,)badań lekarskich, szkoleń bezpieczeństwa w tym szkoleń specjalistycznych).   

Rzecznik BHP  ponosi odpowiedzialność  zawodową i dyscyplinarną  przed  Fellesforbundet i w Norsk  
Arbeidsmandsforbund ( Stowarzyszenia Izb  Zawodowych) 

 

XIII Królestwo Hiszpanii 



Konstytucja  Królestwa Hiszpanii (art. 35) określa zakres prawa pracownika  do ochrony 
bezpieczeństwa i zdrowia na stanowisku pracy 

Ustawa wiodąca to Kodeks Pracy 2003r (Código del Trabajo)  

 Ustawa o  transpozycji  przepisów  BHP  Dz.U.31/1995 (dot. Poniższych dyrektyw UE).  

                                          -Directive 94/33/CE, (Ref. DOUE-L-1994-81324).  

                                           -Directive 92/85/CEE,  (Ref. DOUE-L-1992-81903).  

                                           -Directive 91/383/CEE,  (Ref. DOUE-L-1991-81058).  

                                           -Directive 89/391/CEE, (Ref. DOUE-L-1989-80648).  

 oraz Ustawa 39/97 o  wdrażaniu i zarządzaniu BHP  w firmie 

 Trzy płaszczyzny zarządzania BHP;  

-Pracodawca  zatrudniający do 10 pracowników  zatrudnia  inspektora  BHP lub sam zajmuje się BHP  
ale warunkiem jest posiadanie  co najmniej średniego wykształcenia oraz odpowiednich kwalifikacji 
BHP,  ale też firma winna być wpisana do indeksu firm małego ryzyka lub jest to instytucja 
administracyjna. 

-Obsługę firmy   od 10 do 250 pracowników pracodawca może powierzyć firmie zajmującej się 
obsługą BHP, która wpisana jest na rządową listę kwalifikacji posiadająca specjalistów z 
wykształceniem wyższym z  zakresu zdrowia i bezpieczeństwa  w przestrzeni  publicznej, 

-W firmach zatrudniających  powyżej  250 pracowników  funkcjonują działy BHP składające się ze 
specjalistów  o szerokim spektrum kwalifikacji, np.;bhp, ppoż, ochrona środowiska, udzielania ppp-m, 
warunek to inżynierowie z wykształceniem wyższym kwalifikowanym, jw.  A jednego nie może 
przypadać więcej niż  1000 pracowników tam gdzie zagrożenie jest małe lub średnie i nie więcej niż 
400 pracowników tam gdzie zagrożenie jest wysokie 

- Wszelkie szkolenia, podnoszone kwalifikacje  pracownicze mogą być realizowane przez  firmy BHP  
zrzeszone w organizacji posiadającej  certyfikat  lub akredytację Ministerstwa Pracy, PIP, itp. 

-Akredytowane firmy zrzeszają się w Izbę Zawodową, muszą się ubezpieczać od odpowiedzialności 
względem pracodawców.  

-Podstawowe kwalifikacje  zarządzanie BHP w firmie, rola kontrolno-doradcza, współpraca z 
instytucjami państwowymi,  decyzyjny głos w sprawie bezpieczeństwa w firmie oraz współpracy z 
organizacjami pracowniczymi.  

Podsumowanie do slajdu XIV 

Szanowni Państwo,  

jak zapewne zorientowaliście się  przedstawiona prelekcja jest tylko zakresowym abstraktem 
podstawowych kwalifikacji, zadań i obowiązków służb BHP na przykładzie  kilku krajów Europy w tym 



UE. Staranne wyszczególnienie i omówienie wszystkich kwalifikacji i podstaw prawnych zajęłoby co 
najmniej semestr studentom i dwa semestry słuchaczom szkół policealnych z zakresu BHP. 

Przysposobienie jasnych i klarownych przepisów  BHP jest ważnym elementem tworzenia 
bezpiecznego procesu pracy. Przykładem może być Norwegia, Hiszpania, Słowacja i Rosja, która 
pomimo zapóźnienia w tej kwestii stworzyła nowe i silne podwaliny prawne gwarantujące służbie 
BHP należne jej miejsce w rodzinie zawodów zaufania publicznego. Proszę zauważyć, że nawet mała 
Mołdawia z niedawno ustanowionym prawem opartym na dyrektywach UE aspiruje  do grona krajów 
o wysokiej kulturze ochrony bezpieczeństwa i zdrowia przy pracy. 

Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta, kraje te zrozumiały, że aby obniżyć koszty pracy 
w tym ubezpieczeń tudzież roszczeń powypadkowych koniecznym jest obniżenie liczby wypadków 
przy pracy. Taki stan rzeczy można osiągnąć przez  napisanie klarownego i czytelnego prawa dającego 
podstawy do  wzmocnienia kwalifikacji, uprawnień i obowiązków a co z tym związane podniesienia 
prestiżu służby BHP, a to z kolei  zdecydowanie przyczynia się do obniżenia kosztów zatrudnienia i 
kosztów świadczeń realizowanych przez  państwo z tytułu wypadków przy pracy.  

Traktowanie służby BHP ,,po macoszemu”,  jej funkcjonowanie pomiędzy młotem a kowadłem 
sprzyja tendencyjności, bylejakości i  destrukcji zawodu.  Sukces nie przyjdzie sam, bo cel musimy 
zrealizować wspólnie w imię naszego interesu zawodowego a przede wszystkim interesu 
społecznego. Dlatego winniśmy podjąć i realizować działania na rzecz powołania Samorządu 
Zawodowego , czego wszystkim Państwu i sobie życzę w 2017 r. 

Dziękujemy za uwagę 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


