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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy 325502

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Inspektor BHP.
Inspektor nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy.
Inspektor.
Behapowiec.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


3257 - Environmental and occupational health inspectors and associates.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w kwietniu i maju 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. spraw
walidacji i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Krzysztof Filip – Gdańska Stocznia "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A., Gdańsk.
Anna Połomska – Tesco Polska Sp. z o.o., Kraków.
Karolina Pawłowska-Cyprysiak – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:



Maria Widerszal-Bazyl – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Recenzenci:



Roman Kępiński – Zespół Szkół Rolniczych CKP, Grodków.
Maciej Puchała – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Elwira Banaszek, Centrum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Warszawa.
Grzegorz Łyjak, Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy pełni w przedsiębiorstwie funkcję kontrolno-doradczą
w zakresie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów i wytycznych w tej dziedzinie określonych przez pracodawcę. W tym celu monitoruje na
bieżąco poziom bezpieczeństwa i higieny pracy2 w przedsiębiorstwie, opracowuje analizy stanu
bezpieczeństwa1, uwzględniając nieprawidłowości, zagrożenia oraz okoliczności zaistniałych
wypadków i występujących chorób zawodowych. Na podstawie tych danych proponuje pracodawcy
działania korygujące oraz zapobiegawcze. Prowadzi instruktaż ogólny w ramach szkolenia wstępnego
BHP. Współpracując ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, bierze udział
w opracowywaniu i wdrażaniu planów jego modernizacji w zakresie poprawy rozwiązań technicznoorganizacyjnych oraz podnoszenia poziomu świadomości pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada za rzetelną informację przedstawianą pracodawcy
na temat stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Podstawą tej informacji są kontrole, analizy,
obserwacje, postępowania powypadkowe5 i ich wyniki oraz badania przyczyn występowania chorób
zawodowych. Informacja ta powinna również zawierać propozycje działań korygujących, istniejące
nieprawidłowości oraz zapobiegających występowaniu ryzyka zawodowego6. Inspektor bezpieczeństwa
higieny pracy przedstawia pracodawcy propozycje dotyczące poprawy warunków pracy.
WAŻNE:
7
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy może wykonywać zadania służby BHP jedynie w przedsiębiorstwie,
w którym jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Nie może realizować zadań służby BHP będąc poza
przedsiębiorstwem. Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP osobie z zewnątrz zakładu
pracy tylko wówczas, gdy jest ona co najmniej specjalistą bezpieczeństwa i higieny pracy.
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy nie może być kierownikiem wieloosobowej komórki realizującej
zadania służby BHP. Pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne co najmniej starszego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sposoby wykonywania pracy
Najważniejsze sposoby pracy inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy, jeśli pełni obowiązki służby
bezpieczeństwa i higieny pracy, to np.:
 przeprowadzanie kontroli oraz sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie,
wraz z wnioskami,
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informowanie pracodawcy o stwierdzonych w przedsiębiorstwie zagrożeniach wraz
z przedstawieniem propozycji ich eliminowania lub redukowania,
wstrzymywanie pracy wykonywanej przez pracownika oraz pracy maszyn i urządzeń technicznych
w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników,
wynikającego z niewłaściwego wykonywania zadań zawodowych,
udział w opracowywaniu planów modernizacji przedsiębiorstwa oraz przedstawianie propozycji
zastosowania odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych dotyczących BHP,
doradzanie kadrze kierowniczej przy opracowywaniu wewnętrznych przepisów, instrukcji,
procedur, regulaminów, układów zbiorowych – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
a także udział w tych opracowaniach lub w ich opiniowaniu,
zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz
planowanych technologiach i procesach produkcyjnych z uwzględnieniem zasad ergonomii,
udział w przekazywaniu do użytkowania elementów infrastruktury, w tym nowo budowanych lub
przebudowywanych budynków albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
maszyn, urządzeń oraz konstrukcji, mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
udział w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy wraz z opracowywaniem wniosków oraz kontrolą
realizacji wniosków; prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków i chorób zawodowych,
udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego,
doradztwo w zakresie organizowania i ustalania metod pracy na stanowiskach pracy, na których
występują czynniki niebezpieczne3, czynniki szkodliwe4 lub warunki uciążliwe oraz dobór
najbardziej właściwych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej8,
współpraca z zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi: służbą zdrowia, związkami
zawodowymi, laboratoriami dokonującymi pomiaru czynników szkodliwych i uciążliwych,
uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach
komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się
problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym
i wypadkom przy pracy,
przygotowywanie materiałów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla zewnętrznych
organów nadzoru nad warunkami pracy, np.: Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (Sanepid), Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy (WOMP) itp.,
podnoszenie świadomości kultury pracy, poziomu wiedzy w zakresie BHP oraz ergonomii wśród
pracowników,
prowadzenie instruktaży wstępnych ogólnych w ramach szkolenia wstępnego dla nowo
przyjętych pracowników (praktykantów, stażystów), z zakresu ogólnej wiedzy na temat BHP.

Ponadto do uprawnień inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionego w przedsiębiorstwie
na podstawie umowy o pracę, a więc pełniącego obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
należy m. in.:
 wydawanie osobom kierującym pracownikami zaleceń w zakresie podejmowania działań
dotyczących usuwania stwierdzonych zagrożeń oraz uchybień zasadom bezpieczeństwa i higieny
pracy, jak również redukujących ryzyko występowania tych zagrożeń,
 występowanie do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się
w zakresie działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników, którzy zaniedbują te obowiązki,
 natychmiastowe wstrzymanie pracy maszyn i urządzeń w razie wystąpienia bezpośredniego
zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
 natychmiastowe odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie
zagrożenie9 życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
 występowanie z wnioskami do pracodawcy o natychmiastowe wstrzymanie pracy w zakładzie
pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania
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pracy, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo
innych osób.
WAŻNE:
Zadania wymienione wyżej dotyczą służby BHP, a więc sytuacji, kiedy inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy jest
zatrudniony w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę.
Zgodnie z Kodeksem pracy, Dział Dziesiąty Bezpieczeństwo i higiena pracy, Rozdział X Służba bezpieczeństwa
11
i higieny pracy, Art. 237 ; § 3. „Pracownik służby BHP oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu
powierzono wykonywanie zadań tej służby, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich następstw
z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby BHP.”
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 oraz 3.3, 3.4
i 3.5. Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy może pracować w pomieszczeniach biurowych,
laboratoriach lub też w miejscach bezpośredniej produkcji, takich jak: hale, place budowy,
konstrukcje naziemne, podziemne, nawodne, podwodne. Miejsce i warunki pracy zależne są od
branży, w jakiej zatrudniony jest inspektor.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa, w którym
pracuje, może wykorzystywać w swojej pracy m.in.:
 urządzenia biurowe: komputer, oprogramowanie, drukarkę, skaner, kopiarkę,
 telefon,
 lornetkę,
 urządzenie radiowe nadawczo-odbiorcze komunikacji bliskiej (np. radiostacje krótkofalowe),
 środki ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 odzież roboczą wymaganą na danym stanowisku,
 samochód osobowy.
Organizacja pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań
zawodowych i liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie może pracować indywidualnie lub
zespołowo.
W tym zawodzie praca zwykle wykonywana jest w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w stałych
godzinach. Jednakże ze względu na obowiązek udziału w postępowaniach wypadkowych, ocenie
ryzyka lub innych czynnościach wynikających ze specyfiki przedsiębiorstwa, możliwe jest również
wykonywanie pracy w systemie zadaniowym w nadgodzinach, w różnych porach doby, jak też
podczas weekendów, świąt czy innych dni ustawowo wolnych od pracy.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Zagrożenia dla inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy w znacznym stopniu związane są
z charakterem działalności przedsiębiorstwa. Najczęściej podczas wykonywania pracy może być
narażony na:
 kontakt z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami,
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czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub oddziaływaniu
na układ rozrodczy,
czynniki biologiczne,
hałas,
wibracje,
promieniowanie,
pola elektromagnetyczne,
prąd elektryczny,
pyły,
wysoką lub/i niską temperaturę,
czynniki mechaniczne,
stres psychiczny w pracy, praca pod presją czasową,
agresję ze strony innych osób.

Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z zagrożeniami w miejscu pracy narażony jest
m.in. na choroby zakaźne, układu krążenia, układu słuchu, układu nerwowego, układu kostnego.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku i słuchu,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność zmysłu węchu,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku i słuchu,
 widzenie stereoskopowe,
 zręczność rąk i palców,
 rozróżnianie barw,
 powonienie,
 czucie dotykowe,
 spostrzegawczość,
 zmysł równowagi;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność kierownicze i organizacyjne,
 zdolności analityczne,
 zdolność koncentracji uwagi,
 rozumowanie logiczne,
 łatwość wypowiadania w mowie i piśmie,
 zdolność argumentowania,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
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podzielność uwagi,
odporność na długotrwały wysiłek fizyczny,
gotowość do pracy w specyficznych, często niekomfortowych warunkach środowiskowych,
zdolność do zdobywania, gromadzenia, analizowania i przetwarzania informacji,
wyobraźnia przestrzenna;

w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność.
 sumienność,
 poczucie odpowiedzialności,
 łatwość nawiązywania kontaktów,
 wytrwałość i cierpliwość w stosunku do innych,
 samokontrola,
 dokładność, rzetelność,
 wysoka kultura osobista,
 gotowość pracy w zespole,
 odporność emocjonalna,
 radzenie sobie ze stresem,
 gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.6. Kompetencje społeczne; 3.7. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
są znacznego stopnia niesprawności kończyn górnych i dolnych, a także wady wzroku, których nie
można skorygować szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi zwłaszcza w zakresie percepcji
kształtów, rozróżniania barw i widzenia stereoskopowego oraz dysfunkcje słuchu w stopniu
znacznym niemożliwa do skorygowania aparatem słuchowym.
W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa może być również konieczne pozytywne orzeczenie
lekarskie w zakresie wykonywanie pracy na wysokości, pod ziemią, w warunkach zagrożenia
chemicznego lub biologicznego.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Inspektorem bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca co najmniej wykształcenie
średnie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy są ukończone
dodatkowe kursy i szkolenia:
 dla służb i pracowników BHP, w zależności od zagrożeń specyficznych dla branży, np.:
postępowania z substancjami niebezpiecznymi, zagrożeń występujących w rolnictwie,
gastronomii, medycynie, budownictwie, branży elektroenergetycznej,
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udzielania pomocy przedmedycznej,
pedagogiczne,
ochrony przeciwpożarowej,
na audytora systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
na prawo jazdy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy może awansować na:
 starszego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy, jeśli posiada trzyletni staż pracy w służbie
BHP lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 specjalistę bezpieczeństwa i higieny pracy – na podstawie ukończenia studiów oraz posiadania co
najmniej 1 roku stażu pracy w służbie bhp.
 inżyniera bezpieczeństwa – na podstawie ukończenia studiów o specjalności bezpieczeństwo
pracy,
 kierownika działu BHP – na podstawie ukończenia studiów oraz posiadania co najmniej 1 roku
stażu pracy w służbie bhp.
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez
kształcenie lub szkolenie w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje możliwość
potwierdzenia kompetencji w pokrewnym zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie kwalifikacji MS.12 Zarządzenie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
Kompetencje właściwe dla ww. kwalifikacji potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu (również w trybie eksternistycznym).
Więcej informacji można uzyskać w Rejestrze Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Audytor środowiskowy
Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Inspektor ochrony środowiska
Technik analizy i monitoringu środowiska
S
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor sanitarny

Kod zawodu
213301
229103
311214
325504
325508
325509
325514
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
Z2 Doradzanie w zakresie sposobów wykonywania prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Z3 Egzekwowanie wymogów i zaleceń BHP.
Z4 Prowadzenie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego BHP.
Z5 Uczestniczenie w postępowaniach powypadkowych, w tym prowadzenie i archiwizowanie
dokumentacji.
Z6 Przeprowadzanie analiz dotyczących występowania chorób zawodowych, na podstawie
przeprowadzonych kontroli, dokonanych obserwacji, oceny okoliczności zdarzeń.
Z7 Włączanie się w opracowywanie planów modernizacji przedsiębiorstwa pod kątem przepisów
BHP.
Z8 Uczestniczenie w ocenie ryzyka zawodowego oraz w opracowywaniu wewnętrznych wymogów,
instrukcji, procedur, regulaminów, dotyczących BHP.
Z9 Przedstawianie pracodawcy informacji w zakresie bieżącego stanu BHP w przedsiębiorstwie wraz
z wnioskami i propozycjami zastosowania odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych
poprawiających warunki pracy.
Z10 Współdziałanie z instytucjami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Kontrolowanie, doradzanie i szkolenie w zakresie BHP
Kompetencja zawodowa Kz1: Kontrolowanie, doradzanie i szkolenie w zakresie BHP obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy;
Specyfikę branży, stanowisk pracy, w kontekście
występujących zagrożeń;
Instrukcje i procedury postępowania;
Specyficzne ryzyko zawodowe wynikające
z zagrożeń podczas wykonywania prac i sposoby
oceny ryzyka;
Zasady sporządzania i przechowywania
dokumentacji związanej z przeprowadzaniem
kontroli.









Planować miejsca oraz czynności związane
z kontrolą z uwzględnieniem sytuacji bieżącej;
Ustalać priorytety kontrolowanych procesów,
czynności, lokalizacji;
Obserwować procesy, technologie, czynności
i zachowania pracowników i ich zgodność
z wymaganiami prawnymi oraz ustaleniami
wewnętrznymi;
Oceniać ryzyko wystąpienia zagrożenia podczas
prowadzenia prac, procesów i wynikające
z zachowań pracowników;
Gromadzić dane z kontroli;
Sporządzać dokumentację wymaganą przepisami
BHP.

Z2 Doradzanie w zakresie sposobów wykonywania prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy;
Ustalenia wewnętrzne pracodawcy w zakresie
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Analizować bieżącą sytuację pod kątem
występowania lub potencjalnego występowania
zagrożeń;
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BHP oraz wymagania klientów;
Technologie i procesy realizowane przez
przedsiębiorstwo;
Zasady opracowywania zaleceń dotyczących
warunków pracy;
Zasady komunikowania się z pracownikami.





Proponować rozwiązania w zakresie
realizowania prac w sposób bezpieczny i zgodny
z wymaganiami;
Opracowywać zalecenia uwzględniające wyniki
obserwacji zagrożeń i nieprawidłowości oraz
wnioski z propozycją poprawy bezpieczeństwa
warunków pracy;
Przekazywać zalecenia w formie zrozumiałej dla
pracowników.

Z3 Egzekwowanie wymogów i zaleceń BHP
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy;
Ustalenia wewnętrzne pracodawcy w zakresie
BHP oraz wymagania klientów;
Konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania
wymagań, ustaleń oraz zaleceń;
Narzędzia i formy dyscyplinujące, wynikające
z przepisów prawa oraz ustaleń wewnętrznych.
Zasady wstrzymywania pracy maszyn i/lub
urządzeń, których praca może stanowić
zagrożenie dla pracowników;
Zasady wstrzymywania pracy
w przedsiębiorstwie.








Stosować wymagania prawne oraz ustalenia
wewnętrzne w odniesieniu do konkretnych
czynności, procesów, technologii;
Przekazywać pracownikom zalecenia dotyczące
bezpiecznej pracy w sposób skuteczny wraz
z podstawą wymogu;
Stosować narzędzia i formy dyscyplinujące
w ramach swoich kompetencji;
Ocenić, w jakiej sytuacji należy odsunąć
pracownika od pracy i podjąć odpowiednią
decyzję w tej sprawie;
Wstrzymywać pracę w przedsiębiorstwie, jego
części lub w każdym innym miejscu, w którym
pracodawca wyznacza stanowiska pracy,
w sytuacji, kiedy występuje tam zagrożenie dla
zdrowia i życia pracowników.

Z4 Prowadzenie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego BHP
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Metodykę prowadzenia instruktażu ogólnego
w ramach szkolenia wstępnego w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy;
Zasady komunikowania się z pracownikami.





Prowadzić instruktaż ogólny w ramach szkolenia
wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy;
Przekazywać wiedzę dotyczącą wymagań
prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy;
Dobierać metody pracy do potrzeb grupy.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny
występowania nieprawidłowości w zakresie BHP
Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny występowania
nieprawidłowości w zakresie BHP obejmuje zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z5 Uczestniczenie w postępowaniach powypadkowych, w tym prowadzenie i archiwizowanie
dokumentacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Wymagania prawne oraz ustalenia wewnętrzne
w zakresie prowadzenia postępowania
powypadkowego;
Technologie i procesy realizowane przez
przedsiębiorstwo;
Zasady oceny ryzyka zdarzeń wypadkowych;
Zasady informowania pracowników o
zdarzeniach wypadkowych;
Zasady prowadzenia rejestrów i zestawień
dotyczących postępowań wypadkowych.










Planować postępowanie powypadkowe i sposób
jego prowadzenia;
Określać wszystkie możliwe źródła informacji;
Dokonywać analizy, której wynikiem będzie
określenie okoliczności oraz przyczyn
bezpośrednich i pośrednich zdarzenia
wypadkowego;
Oceniać ponownie ryzyko w kontekście
zdarzenia wypadkowego i zaproponować
wnioski wraz z rozwiązaniami korygującymi
ryzyko oraz działaniami zapobiegawczymi;
Przekazywać pracownikom informację na temat
zdarzenia w formie zrozumiałej i uwzględniającej
okoliczności oraz wnioski z propozycjami
poprawy warunków pracy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Archiwizować wszelką dokumentację dotyczącą
postępowania wypadkowego, prowadzić rejestry
oraz zestawienia zgodnie z wymaganiami
prawnymi.

Z6 Przeprowadzanie analiz dotyczących występowania chorób zawodowych, na podstawie
przeprowadzonych kontroli, dokonanych obserwacji, oceny okoliczności zdarzeń
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Wymagania prawne oraz ustalenia wewnętrzne
w zakresie trybu postępowania w przypadku
wystąpienia choroby zawodowej;
Technologie i procesy realizowane przez
przedsiębiorstwo;
Zasady komunikowania się z pracownikami;
Zasady archiwizowania dokumentacji dotyczącej
chorób zawodowych.
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Dokonywać analizy, na podstawie której będzie
można określić przyczyny zaobserwowanych
nieprawidłowości mogących prowadzić do
wystąpienia choroby zawodowej;
Proponować zmiany, rozwiązania, które pozwolą
na redukcję lub wyeliminowanie przyczyn
występowania nieprawidłowości i/lub choroby
zawodowej;
Przekazywać pracownikom informację
o wynikach kontroli, obserwacji, okoliczności
wystąpienia choroby zawodowej, w formie
zrozumiałej i uwzględniającej przyczyny tej
choroby oraz wnioski z propozycjami poprawy
warunków pracy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy;
Archiwizować wszelką dokumentację dotyczącą
rozpatrywanej choroby zawodowej, prowadzić
rejestry oraz zestawienia zgodnie
z wymaganiami prawnymi.
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3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Uczestniczenie w opracowywaniu planów modernizacji
przedsiębiorstwa i jego dokumentacji wewnętrznej uwzględniających przepisy BHP
Kompetencja zawodowa Kz3: Uczestniczenie w opracowywaniu planów modernizacji
przedsiębiorstwa i jego dokumentacji wewnętrznej uwzględniających przepisy BHP obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z7, Z8, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z7 Włączanie się w opracowywanie planów modernizacji przedsiębiorstwa pod kątem przepisów
BHP
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Wymogi prawne oraz ustalenia wewnętrzne
w przedsiębiorstwie odnośnie bezpieczeństwa
eksploatacji jego infrastruktury, w tym
w szczególności: budynków, maszyn, urządzeń,
sieci energetycznych itp.;
Przepisy dotyczące warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie;
Infrastrukturę i wyposażenie przedsiębiorstwa
w zakresie prowadzonej działalności oraz ich
rozmieszczenie;
Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz
podział kompetencji.







Oceniać stan techniczny infrastruktury,
budynków, maszyn i urządzeń, w zakresie
zgodności z wymaganiami prawnymi;
Analizować wymogi i określać zalecenia
dotyczące podjęcia działań korygujących
oraz/lub zapobiegawczych (np. po zdarzeniu
wypadkowym, awarii, w sytuacjach
występowania nieprawidłowości itp.);
Ocenić czy infrastruktura i wyposażenie w
przedsiębiorstwie jest usytuowane,
eksploatowane, serwisowane oraz posiada
właściwą, wymaganą prawem dokumentację;
Ocenić czy osoby zaangażowane w obsługę i
serwisowanie infrastruktury i urządzeń posiadają
właściwe uprawnienia, kwalifikacje i
kompetencje.

Z8 Uczestniczenie w ocenie ryzyka zawodowego oraz w opracowywaniu wewnętrznych
wymogów, instrukcji, procedur, regulaminów, dotyczących BHP
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Ryzyko zawodowe wynikające z zagrożeń
podczas wykonywania prac;
Zasady dotyczące opracowywania dokumentacji
wewnętrznej dotyczącej podziału obowiązków,
postępowania oraz obsługi maszyn i urządzeń
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy;
Wymogi prawne oraz ustalenia wewnętrzne
w przedsiębiorstwie, odnośnie funkcjonowania
dokumentacji;
Metody sporządzania oceny ryzyka zawodowego
i zakres działalności przedsiębiorstwa oraz
strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz
podział kompetencji;
Zasady komunikowania się z pracownikami.
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Oceniać ryzyko wystąpienia zagrożenia podczas
prowadzenia prac, procesów i zachowań
pracowników;
Opracowywać dokumentację wewnętrzną
dotyczącą podziału obowiązków, postępowania
oraz obsługi maszyn i urządzeń zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Analizować zmiany prawne w obszarze
bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście
działalności przedsiębiorstwa i ocenić, czy
konieczne jest wprowadzanie zmian
w dokumentacji już istniejącej;
Przekazywać pracownikom informację odnośnie
nowej dokumentacji lub zmian dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Ocenić ryzyko zawodowe uwzględniając
wszystkie zagrożenia występujące w
przedsiębiorstwie związane z profilem jego
działalności wraz z podziałem odpowiedzialności
i kompetencji.
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3.5. Kompetencja zawodowa Kz4: Opracowywanie zbiorczej informacji o bieżącym stanie
BHP w przedsiębiorstwie
Kompetencja zawodowa Kz4: Opracowywanie zbiorczej informacji o bieżącym stanie BHP
w przedsiębiorstwie obejmuje zestaw zadań zawodowych Z9, Z10, do realizacji których wymagane są
odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z9 Przedstawianie pracodawcy informacji w zakresie bieżącego stanu BHP w przedsiębiorstwie
wraz z wnioskami i propozycjami zastosowania odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych poprawiających warunki pracy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Wymagania prawne w zakresie zadań służby BHP
i obowiązków wobec pracodawcy;
Zakres obowiązków dotyczących BHP z tytułu
zawarcia stosunku pracy;
Wymogi dotyczące zasad prowadzenia i
archiwizowania dokumentacji z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Specyfikę przedsiębiorstwa i potrzeby w zakresie
spełniania wymogów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Doradzać pracodawcy w zakresie organizowania
działań związanych z bezpieczeństwem i higieną
pracy pracowników w zależności od wymagań
prawnych wynikających ze stosunku pracy oraz
brać udział w ustalaniu zakresu ich badań
profilaktycznych







Analizować warunki BHP w przedsiębiorstwie
wraz z wnioskami i propozycjami poprawy
warunków bezpieczeństwa pracy oraz
działaniami korygującymi i zapobiegawczymi,
w obszarach tego wymagających;
Doradzać pracodawcy w zakresie organizowania
działań związanych z bezpieczeństwem i higieną
pracy pracowników w zależności od wymagań
prawnych wynikających ze stosunku pracy oraz
brać udział w ustalaniu zakresu ich badań
profilaktycznych;
Prowadzić i archiwizować wymaganą
dokumentację w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy;
Przedstawiać pracodawcy pełną informację
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, która
będzie podstawą do podejmowania decyzji
odnośnie nowych ustaleń albo zmian wewnątrz
przedsiębiorstwa.

Z10 Współdziałanie z instytucjami zewnętrznymi w zakresie BHP
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Wymagania prawne i obowiązki
przedsiębiorstwa w zakresie przekazywania oraz
archiwizowania informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Przepisy prawne w zakresie uprawnień
i kompetencji organów zewnętrznych odnośnie
przedsiębiorstw;
Specyfikę przedsiębiorstwa i związane z nią
przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy.




Prowadzić, przekazywać, archiwizować
dokumentację zgodnie z wymogami;
Stosować obowiązujące przepisy prawne
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
Utrzymywać profesjonalny kontakt z organami
zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy z zachowaniem zasad urzędowej
komunikacji.

3.6. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy powinien mieć kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:



Ponoszenia odpowiedzialności za wydawane zalecenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Komunikowania się z pracownikami przy zachowaniu najwyższej kultury osobistej.
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Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami.
Współpracowania, prowadzenia konsultacji, pracy w zespole i podejmowania decyzji w ważnych
kwestiach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.
Oceniania sytuacji i podejmowania samodzielnej decyzji o sposobie rozwiązywania kwestii
spornych i/lub będących w kolizji z obowiązującymi zasadami prawa i wymogami wewnętrznymi
przedsiębiorstwa, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Oceniania zagrożeń mogących mieć wpływ na życie i zdrowie pracowników.
Planowania pracy w sposób samodzielny, ustalania priorytetów zgodnie ze specyfiką działalności
przedsiębiorstwa.
Podnoszenia kompetencji zawodowych w sposób stały, uwzględniający zmiany prawne i nowe
rozwiązania technologiczno-organizacyjne, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Weryfikowania i samooceny działań własnych.

3.7. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy.
Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.8. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
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Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy może znaleźć pracę w służbie BHP w każdej branży, między
innymi w:
 przemyśle,
 handlu,
 usługach,
 branży finansowej,
 branży medycznej,
 administracji publicznej,
 nauce,
 szkolnictwie,
 służbach mundurowych, jako pracownik służb lub pracownik cywilny.
W zawodzie tym można być zatrudnionym wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Jednakże
inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy nie może być kierownikiem wieloosobowej komórki
realizującej zadania służby BHP. W przypadku komórki jednoosobowej musi mieć uprawnienia co
najmniej starszego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy.
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest zawodem nadwyżkowym. Dane z marca 2018 r.
pokazują, że jedynie w województwie lubelskim taka nadwyżka występuje.
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy pełni w przedsiębiorstwie służbę prawnie wymaganą bez
względu na rodzaj prowadzonej działalności. Różnice w tym zakresie wynikają przede wszystkim
z wielkości danego przedsiębiorstwa (dla większych firm utworzenie służby BHP jest wymogiem
prawnym), uciążliwości warunków pracy oraz wewnętrznych jego potrzeb.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
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Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w Polsce wiele szkół policealnych, centrów kształcenia ustawicznego, uczelni
wyższych i instytutów oferuje kształcenie, po ukończeniu którego pojawiają się możliwości podjęcia
pracy w zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy oferują
szkoły policealne w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie kwalifikacji MS.12 Zarządzenie bezpieczeństwem w środowisku pracy.
W ramach wymienionej kwalifikacji można również uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie
zawodowym (dla dorosłych) organizowanym przez:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje potwierdzają (także w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
po zdaniu egzaminu i spełnieniu wymagań formalnych.
Szkolenie
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudniony w przedsiębiorstwie w służbie BHP powinien
odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla służby BHP. Poza tym nie są
wymagane inne szkolenia. Natomiast w ramach wykonywania obowiązków i poszerzania wiedzy
w innych obszarach przydatne jest ukończenie szkoleń i kursów dodatkowych, przykładowo:
 branżowych,
 inspektora ochrony przeciwpożarowej,
 pierwszej pomocy,
 w dziedzinie ochrony środowiska,
 pedagogicznych,
 audytora systemu zarządzania BHP.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

17

INFORMACJA O ZAWODZIE – Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, 325502

Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie miesięczne osób pracujących w zawodzie inspektor
bezpieczeństwa i higieny pracy jest zróżnicowane i najczęściej mieści się w przedziale od 2800 zł
do 5000 zł brutto.
Na wysokość zarobków wpływają przede wszystkim:
 wielkość firmy,
 branża,
 kapitał firmy,
 wykształcenie,
 staż pracy,
 region zatrudnienia.
Wysokość zarobków w zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy jest uzależniona również
od takich czynników, jak:
 charakter przedsiębiorstwa i jego usytuowanie, które wymaga od pracownika częstego
przemieszczania się pomiędzy lokalizacjami,
 dostępność pracownika w różnych godzinach pracy,
 delegowanie w ramach oddzielnej umowy do konkretnych projektów, budów, inicjatyw, które
wymagają szczególnej uwagi w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy np. ze względu
na wysokie wymagania ze strony klienta.
Praca w szczególnych, opisanych wyżej warunkach może przynosić wynagrodzenie w granicach od
7000 zł do 12 000 zł brutto miesięcznie.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
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https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy możliwe jest zatrudnienie osób
niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie oraz pracy na wysokości,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności. Warunkiem koniecznym jest posiadanie zdolności chwytania np. poręczy,
barierek, itp.,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O) w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi;
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L) - pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa
do skorygowania za pomocą aparatów słuchowych.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.


Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1-8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.).
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Broszury tematyczne z zakresu ergonomii, akustyki, czynników chemicznych itd. wydawane przez
CIOP-PIB (np. rok 2014, 2016)
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2017.
Karczewski J.T., Karczewska K.W.: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. ODDK, Gdańsk 2012.
Koradecka D. (red.): Bezpieczeństwo i higiena pracy. CIOP-PIB, Warszawa 2008.
Krzyśków B.: Pojęcie ryzyka zawodowego w prawie międzynarodowym i polskim, [w]: Ocena
ryzyka zawodowego. Wyd. II zaktualizowane. CIOP, Warszawa 2001.
Przewodnik po zawodach. Wyd. II, tom III, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2003 r.
Rączkowski B.: BHP w praktyce. ODDK, Gdańsk 2016.
Zieliński L.: 22 zadania służby bhp – standardy działania. Wydawnictwo SIGMA-NOT sp. z o.o.,
ATEST, Kraków 2016.

Czasopisma branżowe:





ATEST – Ochrona Pracy. Kraków.
Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka. CIOP-PIB, Warszawa.
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. CIOP-PIB, Warszawa.
Przyjaciel przy Pracy. Agencja BHP-Press, Radom.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:



Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy: http://www.ciop.pl

20

INFORMACJA O ZAWODZIE – Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, 325502


















Europejska klasyfikacja: https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Główny Inspektorat Sanitarny: https://gis.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacyzatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP): http://prawo.sejm.gov.pl
Klasyfikacja zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-ispecjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Oferty pracy: http://rynekpracy.org/x/314542
Oferty pracy: https://www.kariera.pl
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP: http://www.ospsbhp.pl
Państwowa Inspekcja Prac: http://www.pip.gov.pl
Przewodnik po zawodach: http://psz.praca.gov.pl/-/180719-przewodnik-po-zawodach-wydanie-ii
Portal Asystent BHP: https://asystentBHP.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Urząd Dozoru Technicznego: http://www.udt.gov.pl
Wynagrodzenie: https://zarobki.pracuj.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.
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Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.
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Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

1

Analiza stanu
bezpieczeństwa

2

Bezpieczeństwo i
higiena pracy
(BHP)

Definicja

Źródło

Szczegółowy opis, ocena wszystkich zagadnień
związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia
pracownika w pracy z uwzględnieniem wszelkich
niezgodności oraz planowanych działań
korygujących. Analiza powinna być sporządzona
pisemnie, a fakt jej przekazania pracodawcy
odpowiednio udokumentowany.
Jest to stan warunków i organizacji pracy oraz
zachowań pracowników zapewniający poziom
ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami
występującymi w środowisku pracy.
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Definicja opracowana przez zespół
ekspercki.

PN-N-18001/OHSAS 18001 – Systemy
zarzadzania bezpieczeństwem i
higieną pracy
http://enormy.pl/?m=doc&v=met&ni
d=PN-13.100.00-00002&key=
[dostęp: 10.07.2018]
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3

Czynniki
niebezpieczne

Czynnik, których oddziaływanie może prowadzić do
urazu lub innego istotnego natychmiastowego
pogorszenia stanu zdrowia człowieka bądź zejścia
śmiertelnego
Czynniki, których oddziaływanie może prowadzić
do pogorszenia stanu zdrowia człowieka

www.ciop.pl
[dostęp: 10.07.2018].

4

Czynniki szkodliwe

5

Postepowania
powypadkowe

Postępowanie powypadkowe (dochodzenie
powypadkowe) obejmuje czynności, których celem
jest:
• dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia –
ustalenie czy zdarzenie ma cechy wypadku
związanego z pracą: „wypadku przy pracy”,
„wypadku traktowanego na równi z wypadkiem
przy pracy”, „wypadku w okresie ubezpieczenia
wypadkowego – innego wypadku przy pracy” itp.;
• ustalenie, czy istnieją okoliczności wyłączające
uprawnienia poszkodowanego do świadczeń
odszkodowawczych,
• określenie środków i wniosków prewencyjnych,
tj. przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie
do podobnych zdarzeń wypadkowych
w przyszłości. Dochodzenie przeprowadza
pracodawca lub inny podmiot określony
w przepisach prawnych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych
zdarzeń związanych z wykonywaną pracą
powodujących straty, w szczególności wystąpienie
u pracownika niekorzystnych skutków
zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych
występujących w środowisku pracy lub sposobu
wykonywania pracy.

https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/wypade
k-przy-pracy/postepowaniepowypadkowe/6457,postepowaniepowypadkowe.html 2017 r.
[dostęp: 10.07.2018]

6

Ryzyko zawodowe

7

Służba BHP

Wyodrębniona wieloosobowa lub jednoosobowa
komórka organizacyjna podlegająca bezpośrednio
pracodawcy, pełniąca funkcje doradcze i kontrolne
w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy.

8

Środki ochrony
zbiorowej
i indywidualnej

Środki przeznaczone do ochrony człowieka przed
niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami
występującymi pojedynczo lub łącznie w
środowisku pracy np.: rękawice ochronne,
ochronniki słuchu, hełm ochronny, gogle

9

Zagrożenie

Stan środowiska służby/pracy mogący
spowodować wypadek lub chorobę.
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www.ciop.pl
[dostęp: 10.07.2018].

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.).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/Do
cDetails.xsp?id=WDU19971290844
[dostęp: 10.07.2018]
Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018
r. poz. 917, z późn. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 2 września 1997 r. w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 109, poz. 704, z pózn. zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/Do
cDetails.xsp?id=wdu19740240141
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/Do
cDetails.xsp?id=WDU19971090704
[dostęp: 10.07.2018].
Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z
późniejszymi zmianami (t.j. Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn.
zm.).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/Do
cDetails.xsp?id=WDU19971290844
[dostęp: 10.07.2018]
PN-N 18002 Systemy zarządzania
bezpieczeństwem
i higieną pracy – Ogólne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego
https://www.pkn.pl/polskie-normy
[dostęp: 10.07.2018].

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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