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Poprawa warunków pracy i zdrowia pracowników wymaga 
podejmowania wielu interdyscyplinarnych działań zarówno 
na poziomie rozwiązań prawnych w skali międzynarodowej 
i krajowej, jak i działań praktycznych w skali branży czy też poje-
dynczego przedsiębiorstwa. Taki cel przyświeca Sieci Ekspertów 
ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, do której należą osoby 
wspierające firmy w zakresie bhp, dzielące się z nimi swoją 
wiedzą i doświadczeniem.

Zgodnie z powszechnie przyjętymi i dostępnymi defi nicjami bezpieczeń-
stwo i higiena pracy oznaczają „stan warunków i organizacji pracy oraz zacho-
wań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia 
przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy”1. W rozporządzeniu 
w sprawie służby bhp2 wśród działań jej pracowników zostały wymienione 
m.in.: kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp, informo-
wanie pracodawcy o zagrożeniach zawodowych, analizowanie stanu bhp, 
opiniowanie dokumentacji obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy, 
udział w ocenie ryzyka zawodowego, a także współpraca w zakresie szkoleń 
bhp i kontakt z zewnętrznymi laboratoriami badawczymi3. Takie standardowe 
działania wykonuje znakomita większość pracowników służby bhp. Należą 
one do ich obowiązków, są przedmiotem ich oceny i odpowiedzialności. 
Jednak wiele osób, utożsamiając się z powierzoną rolą i poczuwając się 
wręcz do misji zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa, rozszerza swoją 
działalność o rozwiązania mniej konwencjonalne, wychodzące poza ramy 
zadań zawodowych.

Właśnie takie osoby tworzą koordynowaną od 18 lat Sieć Ekspertów 
ds. BHP certyfi kowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Członkom sieci przyświeca wspólny cel, którym 
jest wspieranie przedsiębiorstw w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa i warunków pracy, popularyzowanie wiedzy na ten temat i dzielenie 
się doświadczeniem. Te inicjatywy są adresowane głównie do pracowników 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiących prawie 99% ogółu 
wszystkich fi rm w Polsce. Obecnie Sieć Ekspertów ds. BHP liczy 52 członków 
z całego kraju, angażujących się w przedsięwzięcia, których tematyka i zasięg 
oddziaływania często wykraczają poza środowisko danej fi rmy.
1 PN-N-18001:2004. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Wymagania.
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).
3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. 
nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

W celu przybliżenia czytelnikom inicjatyw prowadzonych w niekonwen-
cjonalny sposób, przy zaangażowaniu innych instytucji (publicznych i pry-
watnych) oraz szeroko rozumianego społeczeństwa, dalej przedstawiono 
konkretne przykłady.

Działania na rzecz poprawy warunków pracy niekoniecznie muszą być 
związane z obecnością specjalisty ds. bhp w miejscu pracy. Istnieje wiele dzia-
łań, których efekt jest związany nie tyle ze stanowiskiem pracy czy z fi rmą, 
lecz z adresatem tych działań: pracownikiem (lub pracodawcą). Budowanie 
świadomości w zakresie bezpieczeństwa, podparte przekazaniem informacji 
i zapewnieniem wiedzy na ten temat, można realizować wszędzie. I właśnie 
te działania, prowadzone w różnych miejscach, okolicznościach i czasie oraz 
w różny, często nietypowy sposób, są najbardziej efektywne.

Wielu członków Sieci Ekspertów ds. BHP celuje w urozmaicaniu sposo-
bów przekazu swojej wiedzy i doświadczenia. Coraz więcej pracowników 
służby bhp stara się wprowadzać do swojej oferty szkolenia, które zrywają 
z utartym schematem, gdzie wykładowca po prostu odczytuje przepisy 
ze slajdów, z książek, broszur i innych opracowań. Obecnie zajęcia często 
mają interaktywny charakter, są prowadzone w sposób angażujący słuchaczy 
oraz skłaniający ich do dyskusji i wspólnego rozwiązywania konkretnych 
problemów. Jednak i takie szkolenia stają się już pewnym standardem, a nas 
interesuje coś więcej. Tym czymś jest wyjście „na zewnątrz”.

Promowanie bhp przez aktywizowanie 
lokalnej społeczności

Mówiąc o kreatywnym podejściu do tematyki bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, nie sposób nie wspomnieć o Andrzeju Dziedzicu, właścicielu Biu-
ra Doradczo-Usługowego BHP w Dąbrowie Tarnowskiej, który zgodził się 
na szerokie rozpropagowanie jego działań – nie dla reklamy, lecz z myślą 
o tym, by zmotywować i zainspirować innych przedstawicieli służby bhp 
do popularyzowania tej tematyki, a przy okazji – by zachęcić ich do włączenia 
się w działania Sieci Ekspertów ds. BHP4.

Ponieważ A. Dziedzic jest ratownikiem kwalifi kowanej pierwszej pomocy, 
wiele realizowanych przez niego pomysłów dotyczy właśnie tej problematyki. 
O ile tego rodzaju działalność nie stanowi czegoś wyjątkowego w pracy 
ekspertów, to okoliczności, w których można ją prowadzić, oraz powiązanie 
jej z promowaniem zagadnień bezpieczeństwa pracy są już pewnym novum. 
Synergia oddziaływań narzuca się sama, ponieważ pierwsza pomoc jest 
obecna zarówno w codziennym życiu, jak i w obszarze bhp.

W rejonie Dąbrowy Tarnowskiej szczególne znaczenie ma akcja „Nie 
bój się ratować życia innym!”, prowadzona od 2008 r. wraz z tamtejszym 
wydziałem ruchu drogowego komendy powiatowej policji (fot. 1). Celem 

4 Jednym z podstawowych kryteriów przyjęcia w szeregi Sieci Ekspertów ds. BHP 
jest niekomercyjna działalność na rzecz społeczeństwa. Więcej informacji: www.
ciop.pl/Eksperci.

Nieszablonowe podejście 
do zagadnień bezpieczeństwa
w działalności Sieci Ekspertów ds. BHP 
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Fot. 3. Edukacja młodzieży szkolnej w zakresie bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy obejmuje również zajęcia przeciwpożarowe (źródło: prywatne archiwum A. Dziedzica)

tej inicjatywy jest przełamanie wśród kierowców bariery strachu podczas 
ratowania życia ofi arom wypadków. Odbywa się to m.in. przez sprawdzenie 
teoretycznej i praktycznej wiedzy kierujących pojazdami z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Dotychczas adresatami przedsięwzięcia byli kierowcy 
zatrzymani do kontroli drogowej w związku z popełnieniem wykroczenia 
oraz inni uczestnicy ruchu zainteresowani tematyką udzielania pierwszej 
pomocy. W ciągu kilkunastu lat akcja „Nie bój się ratować życia innym!” 
doczekała się kilkudziesięciu edycji, w których wzięło udział ok. 5 tys. osób. 
Stała się bodźcem i wzorem dla innych, za co A. Dziedzic został dwukrotnie 
wyróżniony przez ministra pracy. Za promowanie wiedzy z zakresu pierwszej 
pomocy został również uhonorowany w plebiscycie „Gazety Krakowskiej” 

oraz „Dziennika Polskiego” w kategorii „Działalność społeczna i charyta-
tywna za 2019 r.”. 

Prowadzone przez A. Dziedzica pokazy pierwszej pomocy stanowią atrak-
cję pikników rodzinnych i wydarzeń sportowych, a ich szczególnymi odbior-
cami są dzieci i młodzież (fot. 2). Właśnie wśród nich można zaobserwować 
największe zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa. Jak podkreśla 
A. Dziedzic, młodzi ludzie najczęściej nie obawiają się odpowiedzialności 
cywilnej: Gdy widzą zdarzenie – zaczynają działać. To skłoniło go do podjęcia 
kolejnej inicjatywy, tj. do organizowania konkursów ze znajomości pierwszej 
pomocy i bezpieczeństwa w ramach zdrowej rywalizacji pomiędzy szkoła-
mi. Ta metoda edukacji ma dodatkowy ważny efekt, ponieważ na zajęcia 

Fot. 1. Akcja „Nie bój się ratować życia innym!” jest prowadzona od 2008 r. wraz z Wydziałem 
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej (źródło: prywatne 
archiwum A. Dziedzica)

Fot. 2. To dzieci i młodzież są ważnymi adresatami pokazów pierwszej pomocy (źródło: prywatne 
archiwum A. Dziedzica)

Fot. 3. Edukacjja młodzieży y szkolnej j w zakresie bezpieczeństwa i udzielania piep rwszej pop mocy oy bejjmuje również zajęcę ia przeciwpop żarowe (źródło: prp ywatne archiwum A. Dziedzica)
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z młodzieżą przychodzą rodzice i razem z dziećmi nabywają lub pogłębiają 
swoją wiedzę.

Z czasem tematyka konkursu rozszerzyła się o zajęcia sportowe (w tym 
samoobronę) i praktyczne zajęcia przeciwpożarowe (fot. 3). Finał rozgrywał 
się w różnych miejscach, aby urealnić sytuacje, jakie mogą się przytrafi ć każ-
demu – np. na drodze, w gospodarstwie rolnym, na wycieczce czy podczas 
ataku terrorystycznego.

Spośród rozmaitych inicjatyw popularyzujących wiedzę na temat pierw-
szej pomocy na szczególną uwagę zasługują:
• zajęcia dla kobiet, poświęcone samoobronie i bezpieczeństwu, w tym 

rozpoznawaniu i deeskalacji zagrożeń oraz skutecznemu wychodzeniu 
z niebezpiecznych sytuacji;

• działania mające na celu: łamanie stereotypów na temat uczestnictwa 
osób z niepełnosprawnościami w ruchu drogowym, kształtowanie posta-
wy otwartości i szacunku wobec tych osób oraz uwrażliwianie kierowców 
na ich obecność w ruchu drogowym (w tym zwracanie uwagi na ozna-
kowane samochody przewożące osoby z niepełnosprawnościami). Na te 
spotkania byli zapraszani np. paraolimpijczycy, twórcy rękawicy rehabilita-
cyjnej wspomagającej pacjentów po przebytym udarze mózgu czy twórcy 
pierwszego w Polsce bolidu dla osób z niepełnosprawnościami (fot. 4);

• ćwiczenia ewakuacyjno-szkoleniowe dla przedszkolaków, mające na celu 
nauczenie dzieci (ale także personelu przedszkoli) właściwego zachowa-
nia się w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej, 
zorganizowanej ewakuacji, pozbawionej elementów paniki;

• szkolenia dla młodzieży, poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy przed-
medycznej, bezpieczeństwu w ruchu drogowym i bezpieczeństwu na wa-
kacjach – zwłaszcza podczas wypoczynku nad wodą;

• zajęcia dla harcerzy dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym, ochrony
przeciwpożarowej i prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

• akcje instruktażowe dotyczące pierwszej pomocy (dla kierowców, pa-
sażerów i wszystkich osób zainteresowanych), praktyczne pokazy ga-
szenia pożaru (z użyciem sprzętu gaśniczego i symulatora pożarowego) 
i podobne wydarzenia organizowane dla społeczności lokalnej podczas 
pikników i festynów rodzinnych (fot. 5);

• konkursy dla uczniów, popularyzujące wiedzę na temat udzielania pierw-
szej pomocy, samoobrony i ochrony przeciwpożarowej.

Nieformalne, cykliczne spotkania pasjonatów bhp
Nietypową inicjatywą jednego z członków Sieci Ekspertów ds. BHP – 

Pawła Kani, który na co dzień jest członkiem zarządu i koordynatorem ds. 
fi nansowo-organizacyjnych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników 

Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – są „Spotkania czwartkowe bez 
krawata”, odbywające się co dwa tygodnie w trybie online (od październi-
ka 2020 r. odbyło się 15 spotkań). Spotkania są organizowane (społecznie, 
w czasie wolnym) przez grupę pasjonatów bhp z krakowskiego oddziału sto-
warzyszenia, którzy chcieli w ten sposób umożliwić uczestnikom swobodną 
dyskusję oraz wymianę poglądów i doświadczeń, wesprzeć ich w rozwoju 
osobistym, zapewnić im szkolenia tematyczne i wzajemną pomoc. Na każ-
de spotkanie są zapraszani goście spoza stowarzyszenia, którzy dzielą się 
swoimi doświadczeniami zawodowymi, mówią o sukcesach i porażkach. 
W jednym ze spotkań, w lutym 2021 r., wzięli też udział goście z CIOP-PIB, 

Fot. 4. Przełamywanie stereotypów dotyczących uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami 
w ruchu drogowym (źródło: prywatne archiwum A. Dziedzica)

Fot. 5. Akcja instruktażowa dotycząca udzielania pierwszej pomocy (źródło: prywatne archiwum 
A. Dziedzica)

Fot. 6. Strona internetowa Polskiej Grupy BHP (polskagrupabhp.pl)
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współtwórcy raportu dotyczącego usług bhp w Polsce, którzy przedstawili 
jego genezę i wyniki5.

Taka forma spotkań online spotkała się z dużym zainteresowaniem. Ze spo-
tkania na spotkanie grupa uczestników i odbiorców wciąż rosła – najpierw 
rozszerzyła się na cały oddział krakowski, a obecnie ma zasięg ogólnopolski.

Kompleksowa obsługa w obszarze bhp
Polska Grupa BHP (fot. 6) powstała we wrześniu 2020 r. z inicjatywy 

członków Sieci Ekspertów ds. BHP: Piotra Kaczmarka, prezesa Grupy Interlis, 
i Tomasza Tandtka, współwłaściciela Centrum Ochrony Pracy „PERFEX”. Jej 
utworzenie było naturalną konsekwencją współpracy – w ramach struktur 
sieciowych – różnych podmiotów, które z założenia bazowały na kooperacji, 
a nie konkurencji specjalistów bhp z całego kraju. Grupa współpracuje z kil-
kunastoma fi rmami doradczymi i ośrodkami szkoleniowymi, a jej inicjatorzy 

– z członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz
Sieci Ekspertów ds. BHP certyfi kowanych przez CIOP-PIB6.

Razem na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
na wysokości

Najnowszą inicjatywą jednego z członków Sieci Ekspertów ds. BHP – 
Macieja Szmyda – jest utworzenie w maju 2022 r. Polskiej Izby Bezpieczeń-
stwa Pracy na Wysokości (PIBPW)7. Do jej podstawowych zadań należą: 
organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz bezpieczeń-
stwa wszelkich form pracy na wysokości oraz pomoc zrzeszonym w izbie 
podmiotom i reprezentowanie ich interesów gospodarczych, zwłaszcza 
wobec organów władzy państwowej i samorządowej. Powołanie PIBPW 
było odpowiedzią na potrzebę odwrócenia niekorzystnego trendu, jakim 
jest utrzymywanie się dużej liczby wypadków podczas pracy na wysokości. 
Ten cel ma zostać osiągnięty właśnie przez popularyzowanie adekwatnych 
działań organizacyjno-technicznych, m.in. ukierunkowanych na wdrożenie 
i respektowanie jasnych zasad dotyczących stosowania środków ochrony 
indywidualnej oraz czynności podejmowanych przez osoby nadzorujące 

5 M. Dobrzyńska. Diagnoza i prognoza rynku usług BHP w Polsce. Raport. Warszawa: 
CIOP-PIB, 2020, https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/91415/Badania-bhp 

-Raport_2020.pdf [dostęp: 18.08.2022].
6 W grupie siła. Atest. 2021, 2, https://www.atest.com.pl/teksty,aa2102_1 [dostęp: 
18.08.2022].
7 Więcej na stronie: https://pibpw.pl.

prace wykonywane z użyciem tych środków ochrony. Obecnie PIBPW zrzesza 
podmioty z 13 województw i 30 miast, działające m.in. w branży budowlanej, 
w przemyśle, w usługach edukacyjnych czy związanych ze wznoszeniem 
konstrukcji. Izba łączy więc przedstawicieli wielu branż, dla których istotne 
jest wypracowanie standardów bezpiecznej pracy na wysokości.

***
W ostatnich latach podejście do bezpieczeństwa i ochrony pracy znacząco 

się zmieniło, tworząc zupełnie nową jakość zawodu pracownika służby bhp. 
Powstały uczelnie i szkoły, gdzie kształci się kompleksowo nowoczesne służby 
bhp. Również CIOP-PIB – poprzez działalność edukacyjną i popularyzatorską 
oraz promowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych – ma nie-
mały wpływ na kształtowanie nowego, bardziej kompleksowego podejścia 
do bhp w Polsce. Członkowie Sieci Ekspertów ds. BHP traktują swoją pracę 
w sposób szczególny, wciąż podnoszą swoje kwalifi kacje i jakość świadczonych 
usług, a przy tym mają kreatywne pomysły – w ten sposób dają przykład, jak 
pracować z pasją i zaangażowaniem, inspirując innych i zarażając ich chęcią 
do działania. Dzięki bezpłatnym poradom i konsultacjom oraz traktowaniu 
tematu bezpieczeństwa w nieszablonowy i całościowy sposób ci eksperci 
potrafi ą dotrzeć do szerokiego gremium odbiorców i wpływać na pozytyw-
ne postrzeganie kwestii bhp przez społeczeństwo. Tylko w 2021 r., który był 
trudnym czasem ze względu na stan pandemii, członkowie Sieci Ekspertów 
ds. BHP udzielili niemal 9 tys. konsultacji (telefonicznie, mailowo i w kontakcie 
bezpośrednim) i przeszkolili łącznie 3,3 tys. osób.

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Centralnym Instytutem Ochrony 
Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Sieci Ekspertów 
ds. BHP i spełniasz warunki uczestnictwa – dołącz do nas.

Marzena Malińska, Alfred Brzozowski
Kontakt: marzena.malinska@ciop.pl

Opracowano i wydano na podstawie wyników V etapu programu wielolet-
niego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego 
w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej (zadanie nr 4.SP.22 pt. „Rozwój i koordynowanie dzia-
łalności struktur sieciowych przedsiębiorstw na rzecz poprawy warunków 
pracy w Polsce”). Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy 

– Państwowy Instytut Badawczy.


