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UZNAWANIE KWALIFIKACJI 
W EUROPIE

LEGISLACJA PODSTAWOWA;
Konwencja Lizbońska z 1997r
Deklaracja Bolońska z 1999
Dyrektywy podstawowe - UE, PE, RE
1) 89/48/EEC, 
2) 92/51/EEC 
3) 99/42/EC
Dyrektywy MOP, (jako umowy międzynarodowe ratyfikowane przez 
parlamenty krajowe sygnatariuszy
Polska - Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany 

Międzynarodowej (BUWIWM)  w Warszawie ul. Ogrodowa 28 
http://bip.buwiwm.edu.pl.



MOŁDAWIA
Konstytucja Republiki Mołdawii dnia 29 lipca 1994r w  Tytule II (art. 43 ust  2) daje 
rękojmię  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownikom  zaś władzom 
państwowym i pracodawcom nakazuje wykonanie tego obowiązku.
Kwalifikacje pracowników służby BHB wymienione są w Kodeksie Pracy  z 2012r i 
przepisach wykonawczych  Ministerstwa Pracy  Gospodarki i Rodziny,tj; Umowa 
Zbiorowa zawierana każdego roku pomiędzy Rządem RM, Federacją Związków 
Zawodowych i Krajową Konfederacją Pracodawców.
1. Kurs podstawowy  (2 miesiące)  – daje kwalifikację osobom z wykształceniem 

zawodowym ( obsługa do  50 pracowników).
2. 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

3. 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 specjalistyczne.



DANIA

1.Konstytucja Królestwa Danii (1953r),  2.Urząd Inspekcji Pracy,3. Ustawa o zasadach 
bezpieczeństwa i higieny pracy-Przepisy wykonawcze określają prawa i obowiązki stron stosunku 
pracy oraz  służb BHP, oparte są na dyrektywach 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 zatrudnia w mini firmie > 5 pracowników winni mieś swojego przedstawicie ds. BHP
-Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszać komórce BHP problemy z tym związane
-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 powyżej 5 pracowników ma swojego przedstawiciela ds. BHP, który 
współpracuje  z  etatowym inspektorem (  100  pracowników) (AR- arbejdsmiljørepræsentant)
Kwalifikacje to trzy płaszczyzny; (najmniej 30 godzin tygodniowo)
1.Kurs podstawowy z zakresu bhp w danej branży zawodowej ( rozwiązywanie problemów 
przyjmowanie zgłoszeń  pracowników-złe traktowanie-, uwagi pracodawcy,  identyfikacja 
zagrożeń, wnioski, ankietowanie,  współpraca  z komórką BHP, stronami umowy)- wykształcenie 
zawodowe
2. Edukacja  specjalistyczna BHP-inspektor, pracodawca, 100pracowników, zagrożenia  niewielkie,
3.Menadżer /konsultant  BHP- wykształcenie wyższe  kierunkowe  zarządzanie  bezpieczeństwem w 
firmie;
Identyfikacja zagrożeń, dokumentacja, szkolenia, badania, kontakt z instytucjami państwa, rola 
doradcza,  wstrzymanie pracy  ,informuje  pracodawcę  i obowiązkowo UIP



WĘGRY

1. Konstytucja Węgier z 18  kwietnia 2011 gwarantuje  nadzór nad bezpieczeństwem 
pracowników  przy pracy przez  organy państwowe (IP,IS, KDT, SP i inne), pracodawców  
współpracujących  bezpośrednio  z kwalifikowanymi  pracownika służby BHP i ochrony ppoż
powołanej ustawą XCIII z 1993 roku dt. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
2. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podlega Ministrowi Gospodarki Narodowej.
Wydaje przepisy wykonawcze w sprawie kwalifikacji i zadań służby BHP
Ministerjalny Departament Inspekcji Pracy zajmuje się operacyjnym zarządzaniem 
systemami bezpieczeństwa i higieny pracy (105 funkcjonariuszy)
3.Słuzba BHP; 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;inzynier-magister- obsługa firm > 
250 pracownikw( zwiększone ryzyko), projektowanie systemów bezpieczństwa,  zarządzanie 
systemami bhp i ochrony ppoz w firmie.
Kwalifikacje dostosowane do dyrektywy MOP i dyrektyw ramowych UE.
MUFOSZ-końcowy etap tworznia S.Z /warunek przystąpienia do ENSHPO



BUŁGARIA

Konstytucja Bułgarii 1991r (art. 16)
Kodeks pracy  oraz Ustawa o Urzędzie Wykonawczym Głównego Inspektoratu Pracy, Ustawa o 
ochronie zdrowia i  higieny pracy
Ustawa z dnia 16.12.1997 ws BHP  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, 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 i  ochrony środowiska. 
Związki zawodowe posiadają komórki doradcze ds. BHP współpracujące z MPiOS

Istnieją profesjonalne organizacje BHP jak Bułgarskie Stowarzyszenie BHP w pracy. 
Stowarzyszenie nosi nazwę NAHSW posiada  Samorządową Izbę  Zawodową i współpracuje z 
ENSPHO.



SŁOWACJA

Wymagania dla obszaru BHP ustawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w Słowacji
Technik bezpieczeństwa
Następujące osoby fizyczne mogą zostać technikiem bezpieczeństwa:
-Osoba posiadająca wykształcenie średnie lub ukończone kształcenie techniczne- na które 
składa się przygotowanie zawodowe w dziedzinie BHP w miejscu pracy, a który po 
zakończeniu odpowiednim testem nabywa świadectwo zawodowe „kwalifikacje technika 
BHP” (dalej „certyfikat bezpieczeństwa serwisanta”) przez osobę licencjonowaną kształcić i 
szkolić która jest osobą prawną 
-Osoba która uzyskuje wykształcenie zawodowe w dziedzinie BHP w miejscu pracy oraz 
zaświadczenie technika BHP po pomyślnym ukończeniu stosowanego badania w zakresie 
wtórnych badań szkolnych zawartych z egzaminu końcowego lub w ramach studiów w 
licencjonowanej szkole (dalej: szkoła)- gdzie treść i zakres kierunków studiów w dziedzinie 
BHP w miejscu pracy są określone w porozumieniu z Państwową Inspekcją Pracy, tym samym 
nabycie licencji również techników bezpieczeństwa kolejowego

Autoryzowany inżynier budownictwa 
- Uprawniony inżynier bezpieczeństwa jest technikiem bezpieczeństwa, który mając co 

najmniej 2lata doświadczenia zawodowego technika bezpieczeństwa po wydaniu jego/jej 
świadectwa technika bezpieczeństwa zostało zakończone pomyślnie egzaminem 
końcowym przed komisją powołaną przed Państwową Inspekcją Pracy.

- Po 5 latach należy dokonać oficjalnego szkolenia przez osobę licencjonowaną aby kształcić i 
szkolić, która jest osobą prawą  (prolongata certyfikatu).



CZECHY
1. Kodeks pracy  Dz.U. 262/2006 -część piata
2. Ustawa nr Dz.U. 309/2006 w sprawie zapewnienia  warunków w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Zakres działania służby 
BHP)

3. Doradca BHP i ochrony przeciwpożarowej (szczebel ministerialny) 
http://www.vavservis.cz
Kwalifikacje określaja 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)



AUSTRIA

1) Konstytucja Federalna Republiki Austrii – 1930/zm 2002 art. 9-12
2) Ustawy;  o  pracy,  (Arbeitsverfassungsgesetz), ustawa o czasie pracy i o urlopach 

(Arbeitszeitgesetz).
3) Ministerstwo Pracy Spraw Socjalnych i Ochrony Konsumentów- BHP w Austrii regulują  

federalne  przepisy wykonawcze  w tym  zbiorowe układy pracy, ponadto austriackie prawo 
pracy ( w tym  ochrona  pracownika  przy pracy) dzieli pracowników na umysłowych 
(Angestellte) i fizycznych (Arbeiter),  

4) Federalna Inspekcja Pracy Kontroluje przestrzeganie przepisów i zasad BHP dotyczących 
ochrony pracowników w fabrykach i na budowach oraz prowadzi konsultacje

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

6) Menadżer/konsultant /specjalista -obsługa firm produkcyjnych i specjalistycznych (et pow. 10 
)

Mniej prac. obsługę BHP  może realizować pracodawca (różnie)
Kwalifikacje określone 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)



CHORWACJA

Konstytucja  Republiki Chorwacji z grudnia 1990r art. 54-60 
Ministerstwo Gospodarki i Przedsiębiorczości ( Chorwacki Instytut Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony 
Zdrowia
Chorwacki Instytut  Ubezpieczeń Zdrowotnych i  Ochrony Zdrowia w Pracy
Krajowy Inspektorat Ochrony Pracy

-Inspekcja BHP  działa na podstawie przepisów wykonawczych ,  wydaje MGiP lub RM
-Kwalifikacje określają  przepisy wykonawcze dot słuzb BHP i  regulaminy pracy, umowy zbiorowe 
oraz  Statut Stowarzyszenia Pracowników BHP
-Kurs kwalifikacyjny- wykształcenie średnie, szkoła średnia; prowadzenie spraw  BHP w firmie- etat 
200 pracowników w administracji i  i 100 pracowników w produkcji lub specj.  Do 100 pracodawca 
zatrudnia firmę menadżerska BHP lub prowadzi sam, bądź pracownika real inna pracę, współpraca 
z instytucjami państwowymi
KIOP może zlecić powołanie etatowej służby
Wykształcenie wyższe inż.- specjalista BHP,  kwalifikacje i zadania  rozszerzone (np., dopuszczanie 
maszyn i urządzeń na minimalnych warunkach,  prowadzenie  pp ciężkich, zbiorowych i 
śmiertelnych,  analiza stanu bezpieczeństwa firmy , gospodarki odpadami i ochrony środowiska.



ROSJA

1.Konstytucja Federacji Rosyjskiej z dnia 25 grudnia 1993r (art. 37)
2. Kodeks pracy  (Кодекса oхрана труда) z  28 grudnia 2013  (D.U. FR 412/FZ 210 
Przepisy wykonawcze Ministerstwa 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
-Pełny etat (kw umowna)od 50-do 350 pracowników w zależności od  charakteru firmy  i 
zidentyfikowanych zagrożeń, funkcje  kontrolno- doradcze, upr do  powstrzymania  pracy 
ze względu n/s bhp, współpraca z instytucjami państwowymi, 



NORWEGIA

Kodeks Pracy i Ustawa Urlopowa (Arbeidsmiljřloven) (2014, nov 2016)
Ustawa o PIP KN
Ustawa Konstytucji Królestwa Norwegii  (1814r). zm 1992r art. 110
Norweski o przeciwdziałaniu dyskryminacji
Ustawa o równouprawnieniu
-firma< 10 pracowników  podpisuje  umowę z regionalnym rzecznikiem BHP
-zatrudnienie 10>  100 pracowników wybierają  z grupy Rzecznika BHP (posiada przeszkolenie -
szkoła średnia, ma obowiązek współpracy z Rzecznikiem Regionalnym i PIP KN)
>100 pracowników rzecznik BHP wykształcenie wyższe etat
-Rzecznik Regionalny BHP  obsługuje dany region administracyjny kraju, jest urzędnikiem  
współpracującym  z PIP i innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi pełni funkcje 
kontrolno-doradczą.
-Rzecznicy  posiadają samorząd zawodowy , poddawani są ocenie kwalifikacji (aby zostać 
specjalista należy zdać dodatkowe egzaminy zawodowe, ma obowiązek przestrzegania tajemnicy 
zawodowej).
- może wstrzymywać pracę (zagrożenie), 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)



HISZPANIA

1.Konstytucja  Królestwa Hiszpanii (art. 35>)
2. 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).

2. Ustawa 39/97 o  wdrażaniu i zarządzaniu BHP  w firmie
Trzy płaszczyzny zarządzania BHP; 
3.Pracodawca  zatrudniający < 10 pracowników  zatrudnia  inspektora  BHP lub sam zajmuje się BHP (musi mieć co 
najmniej średnie wykształcenie i  odpowiednie kwalifikacje,  ale firma musi być wpisana do indeksu firm małego 
ryzyka lub jest to instytucja administracyjna.
4.Obsługę firmy powierza firmie BHP, która wpisana jest na rządową listę kwalifikacji (specjaliści z wykształceniem 
wyższym  zakresu zdrowia i bezpieczeństwa  w przestrz. Publicz.)
5. W firmach zatrudniających > 250 pracowników  funkcjonują działy BHP składające się ze specjalistów  o 

szerokim spektrum kwalifikacji (bhp, ppoż, ochrona środowiska, pppm,,prawicy, administratywiści, 
inżynierowie, itp.)-spece z wykształceniem wyższym kwalifikowanym, jw).  Nie można obsługiwać więcej niż 
1000 pr.)

6. Szkolenia, badania,  podnoszone kwalifikacje  pracownicze muszą być realizowane przez  firmy BHP  zrzeszone 
w organizacji posiadającej  certyfikat  lub akredytację Ministerstwa Pracy, PIP, itp.)

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

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



PODSUMOWANIE
 Służba BHP jest traktowana trochę po macoszemu nawet w krajach o wysokiej kulturze

jurydycznej, technologicznej i pracy.
 Działalność służb BHP na arenie europejskiego rynku pracy oparta jest o prawodawstwo

narodowe i dyrektywy UE,KE ,PA, RE, ONZ i MOP. Na zasadzie współpracy i wzajemności
inkorportowano do krajowych systemów prawnych przepisy międzynarodowe a do tych
implementowano przepisy z krajowych systemów jurydycznych.

 W materii kwalifikacji służb BHP występują ale w efekcie końcowym zauważamy ich
pełną walidację a tam gdzie istnieją kolizje porządek zaprowadza konwalidacji.

 Kwalifikacje ogólne i specjalistyczne oraz podstawowe zadania oscylują w liczbach
podobnych (RP-22) lub różnią się nieznacznie liczbą, zakresem ( Hiszpania, Rosja,
Chorwacja, Norwegia, Mołdawia).

 Umocowanie służby BHP w jednych krajach jest mocniejsze (Izby zawodowe) a w innych
słabsze, jednak daje się zauważyć zmierzanie do usamodzielnienia zawodu.

 Można dojrzeć działania na rzecz rozszerzania kwalifikacji jak i zakresu obowiązków co
może świadczyć o potrzebie lobbowania na rzecz wzmocnienia zawodu .


