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W niniejszej, ju˝ ósmej, edycji raportu Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce, przyglàdamy si´ z bliska specjalistom 
i managerom bhp. Raport jest cyklicznà publikacjà Koalicji Bezpieczni w Pracy, która powsta∏a w 2014 r. w celu 
promocji kultury bezpieczeƒstwa w miejscu pracy z inicjatywy firm CWS Polska, PW Krystian i TenCate Protective
Fabrics. Na przestrzeni lat do Koalicji do∏àcza∏y firmy z ró˝nych bran˝, w tym m.in. DHL Parcel. Koalicja prowadzi
dynamicznà dzia∏alnoÊç edukacyjnà w zakresie obowiàzujàcych norm i procedur bhp, wspierajàc pracodawców 
we wdra˝aniu wysokich standardów bezpieczeƒstwa i wskazujàc realne korzyÊci p∏ynàce z ich przestrzegania.

W przeciàgu minionych oÊmiu lat badaliÊmy podejÊcie pracowników i pracodawców do kwestii bezpieczeƒstwa.
Badanie realizowane w 2018 roku by∏o odpowiedzià na dynamicznà sytuacj´ cudzoziemców na rynku pracy 
w Polsce. W 2019 roku przyjrzeliÊmy si´ bli˝ej zagro˝eniom psychospo∏ecznym w miejscu pracy, takim jak stres,
mobbing czy depresja. Z kolei w roku 2020 pytaliÊmy o przygotowanie firm do pandemii koronawirusa oraz 
o dzia∏ania podj´te w tym czasie w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. 

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e pandemia wp∏yn´∏a na niemal wszystkie bran˝e, a w szczególnoÊci – na dzia∏y bhp, 
których pracownicy stali na pierwszej linii frontu walki z epidemià. W∏aÊnie dlatego w tym roku chcemy przyjrzeç si´
bli˝ej s∏u˝bom bhp. Wiemy, ˝e podczas pandemii – zw∏aszcza w pierwszych miesiàcach jej trwania – po stronie 
pracowników bran˝y bhp sta∏y nie tylko obowiàzki zwiàzane z dbaniem o dost´pnoÊç Êrodków ochrony osobistej,
takich jak maski, r´kawiczki czy Êrodki do dezynfekcji, ale tak˝e tworzenie i wdra˝anie nowych procedur w firmie 
czy przeprowadzanie szkoleƒ bhp w formie zdalnej. Musieli oni równie˝ – czy te˝ przede wszystkim – wziàç na siebie
du˝o wi´kszà odpowiedzialnoÊç za bezpieczeƒstwo i zdrowie, a nawet ˝ycie, pracowników. Czy te zmiany by∏y 
krótkotrwa∏e, czy te˝ przynios∏y d∏ugofalowe efekty? Czy pracownik bhp jest obecnie bardziej doceniany przez 
pracodawc´, a wspó∏pracownicy traktujà kwestie bezpieczeƒstwa priorytetowo? Czy bhp sta∏o si´ kluczowym 
tematem, a specjaliÊci i menad˝erowie odpowiedzialni za bezpieczeƒstwo pracy majà wp∏yw na decyzje 
strategiczne podejmowane w firmach? 

Zapraszamy do lektury raportu.

Koalicja Bezpieczni w Pracy



Czas pandemii

Pandemia koronawirusa, która wybuch∏a na poczàtku 2020 roku, wp∏yn´∏a na szereg procesów w firmach. 
By∏a wyzwaniem zarówno ekonomicznym (spowolnienie gospodarcze), jak i organizacyjnym (zapewnienie 
bezpiecznych warunków pracy, zagwarantowanie ciàg∏oÊci dostaw, zoptymalizowanie zarzàdzania procesami 
i zespo∏em). 

Trwajà prace legislacyjne nad zmianami w Kodeksie pracy, które sà pok∏osiem wyzwaƒ, przed jakimi stanà∏ polski
biznes w czasie pandemii. Wypracowywane sà pomys∏y, które dotyczà takich obszarów jak praca zdalna, 
wewn´trzne procedury zwiàzane z pandemià, wypadkowoÊç, ekwiwalent za ergonomiczny sprz´t biurowy. 
Konsultacje obj´∏y stron´ zarówno pracodawców, jak i zwiàzków zawodowych. Jednak g∏os Êrodowisk bhp w tematach
dotyczàcych kwestii bezpieczeƒstwa pracy jest wcià˝ ma∏o s∏yszalny. 



Z raportu Bezpieczeƒstwo Pracy w Polsce 2020 wynika, ˝e:

� Wi´kszoÊç pracodawców w Polsce wprowadzi∏o szereg zmian organizacyjnych w zakresie bhp 
z powodu pandemii: 
� 97 proc. z nich zaopatrzy∏o pracowników w dodatkowe Êrodki ochrony,  
� 96 proc. dostosowa∏o zak∏ad pracy do nowych wymogów sanitarnych.

� Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy pozytywnie oceniajà wprowadzony system pracy zdalnej.

� Ponad 1/3 pracowników zadeklarowa∏a, ˝e stres jest jednym z 5 najistotniejszych czynników wp∏ywajàcych 
na ich prac´.

� 95 proc. pracodawców i 52 proc. pracowników spodziewa si´ pozytywnego wp∏ywu pandemii na jakoÊç 
standardów bhp w miejscu pracy.

� Obie grupy badanych spodziewajà si´, ˝e d∏ugofalowy wp∏yw pandemii na kondycj´ przedsi´biorstwa 
b´dzie negatywny. 

Ró˝ne perspektywy na przysz∏oÊç:

� Pracodawcy cz´Êciej spodziewajà si´ wstrzymania planowanych inwestycji (45 proc.) 
i spadku konkurencyjnoÊci (35 proc.). 

� Pracownicy w wi´kszym stopniu obawiajà si´ redukcji wynagrodzeƒ (25 proc.) 
i zwi´kszenia kosztów pracy (20 proc.).

� Pracodawcy zdecydowanie cz´Êciej wskazujà potrzeb´ inwestycji w bezpieczeƒstwo infrastruktury IT 
oraz Êrodki ochrony osobistej.



� Celem badania by∏o uchwycenie obecnych zadaƒ specjalistów bhp, 
identyfikacja historii zawodowej czy znaczàce pog∏´bienie wiedzy 
dotyczàcej zmian w wyniku pandemii koronawirusa i obostrzeƒ z nià zwiàzanych.

� Metoda: za metod´ uzyskania materia∏u w badaniu jakoÊciowym przyj´to 
przeprowadzenie 8 IDI (indywidualny zogniskowany wywiad). 

W zwiàzku z pandemià koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeƒstwo, 
zarówno respondentów jak i badaczy, badanie zrealizowano w trybie online 
za poÊrednictwem aplikacji ZOOM, z wykorzystaniem kamer internetowych, aby 
na bie˝àco obserwowaç reakcje niewerbalne uczestników badania.

� Dobór próby: w badaniu wzi´∏o udzia∏ 8 osób1.

� Miejsce i czas: 8–13.07.2021 r. 
Wywiady zrealizowane przez agencj´ badawczà SW Research za poÊrednictwem aplikacji ZOOM.

1) Uczestnicy badania:
IDI 1 | K, specjalista ds. bhp i oÊ; Êcie˝ka bhp wybrana na studiach, 11 lat w zawodzie; 
niezale˝ny 2-osobowy dzia∏ bhp podlegajàcy bezpoÊrednio pod zarzàd

IDI 2 | K, specjalista ds. bhp; ukoƒczenie studiów podyplomowych z zakresu bhp, 3 lata w zawodzie; 
niezale˝na 2-osobowa komórka bhp podlegajàca bezpoÊrednio pod zarzàd

IDI 3 | K, specjalista ds. bhp; ukoƒczenie studiów podyplomowych z zakresu bhp, 10 lat w zawodzie; 
stanowisko koordynatora, wspó∏praca B2B, jednoosobowa komórka podlegajàca pod inwestora budowy

IDI 4 | K, inspektor bhp;  kszta∏cenie w kierunku pracy w inspekcji sanitarnej i bhp; 10 lat pracy w bhp;
wspó∏praca B2B z firmà, która pozyskuje klientów

IDI 5 | K, specjalista ds. bhp; ukoƒczenie studiów podyplomowych z zakresu bhp i technika bhp, 12 lat w zawodzie;
jednoosobowa komórka podlegajàca bezpoÊrednio pod zarzàd

IDI 6 | M, kierownik dzia∏u bhp; ukoƒczenie studiów podyplomowych z zakresu bhp, 7 lat pracy w bran˝y bhp; 
niezale˝ny dzia∏ bhp podlegajàcy bezpoÊrednio pod zarzàd

IDI 7 | K, specjalista ds. bhp; ukoƒczenie studiów podyplomowych z zakresu bhp i technika bhp, 3 lata w zawodzie; 
praca etatowa w firmie outsorcingowej – obs∏uga korporacji mi´dzynarodowych

IDI 8 | M, g∏ówny specjalista ds. bhp; ukoƒczenie studiów podyplomowych i inspektora ppo˝; 18 lat w zawodzie; 
wspó∏praca B2B z firmà outsorcingowà 

Najwi´ksze wyzwania, z którymi mierzà si´ badani, 

to przede wszystkim kontakt z ludêmi. Jest on niezb´dny, 

aby zbudowaç odpowiednià kultur´ i bezpieczeƒstwo pracy.



WYNIKI – BADANIE JAKOÂCIOWE
PODSUMOWANIE WYWIADÓW INDYWIDUALNYCH

Co – zdaniem bhp-owców – jest najwa˝niejsze i najbardziej interesujàce w ich pracy? Respondenci wskazujà na 
ciàg∏y kontakt z ludêmi, a tak˝e mo˝liwoÊç rozwoju, zwiàzanà z koniecznoÊcià pog∏´biania swojej wiedzy. Badani
mówià tak˝e o ró˝norodnoÊci pracy i wskazujà fakt, ˝e cz´sto nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzieƒ. Jedna 
z badanych podkreÊla, ˝e wa˝ny jest aspekt zaanga˝owania zarzàdu w dzia∏ania zwiàzane z bhp, poniewa˝ bez ich
gotowoÊci na wspó∏prac´ specjaliÊci bhp nie mogà nic zdzia∏aç.

Z kolei, jeÊli chodzi o najwi´ksze wyzwania, z którymi mierzà si´ badani, to przede wszystkim jest to kontakt z ludêmi.
Jest on niezb´dny, aby zbudowaç odpowiednià kultur´ i bezpieczeƒstwo pracy wÊród managerów Êredniego szczebla
i pracowników, a ci nie zawsze wykazujà gotowoÊç do wspó∏pracy. 

Wyzwaniem jest równie˝ sta∏a gotowoÊç na zmiany i jeÊli chodzi o obowiàzujàce przepisy, i o koniecznoÊç wprowadzania
nowych procedur. Dla dwóch badanych wyzwaniem jest tak˝e j´zyk, ze wzgl´du na potrzeb´ pos∏ugiwania si´ technicznym
s∏ownictwem w mi´dzynarodowych firmach. Dla jednego z badanych wyzwaniem jest osiàgni´cie dobrych wyników. Z kolei
z narracji jednej z badanych wynika, ˝e trudno jest jej pracowaç w Êrodowisku, w którym pracujà g∏ównie lub tylko 
m´˝czyêni, poniewa˝ nie akceptujà oni tego, ˝e badana jest kobietà oraz ˝e nie posiada technicznego wykszta∏cenia.

Badani twierdzà, ˝e przed pandemià ich praca obfitowa∏a w spotkania „na ˝ywo” i byli przyzwyczajeni do codziennych
obowiàzków. JednoczeÊnie okres, w którym pojawi∏a si´ pandemia, by∏ okresem wzmo˝onej pracy, nawet po 12 godzin
dziennie i koniecznoÊcià bycia 24 godziny pod telefonem. 

Warunki pracy zmieni∏y si´ zw∏aszcza w firmach, w których pracownicy pracujà na halach lub w pomieszczeniach
produkcyjnych. Firmy, w których pracownicy pracujà na swoich stanowiskach na zewnàtrz, wed∏ug badanych nie
odczu∏y wi´kszych zmian.

Dla wszystkich pierwsze tygodnie i miesiàce pandemii by∏y okresem niepokoju, opiera∏y si´ na byciu w gotowoÊci. Badani
podkreÊlali, ˝e ich rola w czasie pandemii by∏a bardzo wa˝na, poniewa˝ to g∏ównie od nich zale˝a∏o, aby przygotowaç
nowe procedury dzia∏ania, standardy post´powania i wytyczne. Mo˝na tutaj wymieniç takie kwestie, jak zachowywanie
dystansu i dezynfekcja ràk, ustalenie liczby osób obecnych w szatniach czy kantynie, przemieszczanie si´, ale i praca 
w maseczkach oraz praca zmianowa. Do zadaƒ badanych nale˝a∏o równie˝ mierzenie temperatury i prowadzenie ankiet,
co wiàza∏o si´ równie˝ z wàtpliwoÊciami, które wynika∏y z zadbania o kwestie RODO. Badani byli odpowiedzialni równie˝
za komunikacj´ z pracownikami w celu rozwiania ich wàtpliwoÊci, ale tak˝e w pomocy w zarzàdzaniu stresem. Badani
wspominajà o wi´kszej iloÊci szkoleƒ, raportów i spraw administracyjnych, ni˝ przed pandemià. Wynika∏o to m.in. 
z organizacji szczepieƒ na terenie firmy.

W wielu firmach powo∏ano sztab kryzysowy sk∏adajàcy si´ 

z osób z dzia∏u bhp oraz z zarzàdu, który codziennie spotyka∏ si´ 

i analizowa∏ bie˝àcà sytuacj´ pod kàtem zapewnienia 

bezpieczeƒstwa pracy w firmach. 



Pracownicy mieli ró˝ne podejÊcie do sytuacji, kiedy wybuch∏a pandemia. Jedni zaprzeczali istnieniu pandemii, 
drudzy byli przestraszeni, odmawiali przychodzenia do pracy, chcieli iÊç na zwolnienia lub wymagali przestoju 
w pracy. Dla wi´kszoÊci ucià˝liwa by∏a praca w maseczkach, jednak z biegiem czasu sytuacja si´ ustabilizowa∏a, 
a ludzie si´ uspokoili.

Z kolei, bioràc pod uwag´ wp∏yw pandemii na funkcjonowanie firm, to zdania wÊród badanych sà podzielone. Cz´Êç
uwa˝a, ˝e w firmach, w których pracujà, nie by∏o przestojów, czasem nawet zwi´kszy∏a si´ liczba zamówieƒ i te 
z nich dobrze poradzi∏y sobie z organizacjà pracy. Natomiast inni twierdzà, ˝e pierwsze miesiàce dla firm by∏y bardzo
trudne, ostatecznie niektóre z nich nie przetrwa∏y na rynku, a przede wszystkim mia∏y problem z dost´pnoÊcià 
pracowników, ze wzgl´du na zaka˝enia, ale równie˝ zwolnienia, które brali pracownicy, aby zajmowaç si´ dzieçmi.

Najwi´kszymi wyzwaniami dla badanych w czasie pandemii by∏y pierwsze tygodnie po jej pojawieniu si´ w Polsce,
kiedy to musieli podejmowaç decyzje wa˝ne dla funkcjonowania firmy i bezpieczeƒstwa pracy pracowników. 
Skomplikowane równie˝ by∏o komunikowanie si´ z pracownikami, poniewa˝ niektórzy z nich byli roszczeniowi, zaÊ
inni przestraszeni. Niektórzy odmawiali pracy w nowych warunkach. Wa˝ne by∏o tak˝e skupienie si´ na kwestii
RODO, która dla niektórych równie˝ by∏a skomplikowana i nie do koƒca by∏o wiadomo, czy decyzje, które podejmowali,
by∏y zgodne z aktualnymi wymogami w tym zakresie.

Badani jednog∏oÊnie twierdzà, ˝e zarzàdy firm, w których pracujà lub które obs∏ugujà, by∏y zaanga˝owane w zagwaranto-
wanie bezpieczeƒstwa pracy w momencie wystàpienia pandemii i przeznaczy∏y wystarczajàce Êrodki finansowe, aby
zapewniç bezpieczeƒstwo pracy pracownikom. Zdaniem badanych firmy, w których pracujà, nie mia∏y problemu 
z zainwestowaniem w Êrodki bezpieczeƒstwa. 

Badani wymieniajà takie Êrodki bezpieczeƒstwa i poczynione inwestycje jak: zakup maseczek, Êrodków dezynfeku-
jàcych i kamer termowizyjnych, testowanie raz w tygodniu pracowników, zapewnienie szczepieƒ na terenie firmy,
pozostawanie pracowników w domach bez Êwiadczenia pracy, a z prawem do wynagrodzenia, zakup laptopów,
dzi´ki którym pracownicy mogli Êwiadczyç prac´ z domu. 

Firmy mia∏y zabezpieczone Êrodki na cele zwiàzane z bhp 

i nawet w sytuacji wielokrotnie wy˝szych cen za Êrodki bezpieczeƒstwa

zagwarantowali pracownikom ich odpowiednià iloÊç.



Badani majà ró˝ne podejÊcie do pracy zdalnej. Jedni sà zadowoleni z tego rodzaju pracy, twierdzàc, ˝e podczas
pracy zdalnej mo˝na byç przynajmniej tak samo lub bardziej efektywnym. JednoczeÊnie taka forma pracy pozwala
oszcz´dziç czas poÊwi´cany na dojazdy do pracy. Z kolei drudzy widzà wi´cej wad ni˝ zalet w takim trybie pracy,
szczególnie bioràc pod uwag´ charakter pracy w bhp. 

Zdania sà równie˝ podzielone, jeÊli chodzi o bezpieczeƒstwo pracy zdalnej. Z jednej strony badani uwa˝ajà, ˝e 
bezpieczeƒstwo pracy nie jest mniejsze, ani˝eli w biurze, z drugiej strony nie ka˝dy mo˝e pozwoliç sobie na prac´ 
w warunkach, które sà zgodne z przepisami bhp, problemem mo˝e byç chocia˝by odpowiednia wysokoÊç biurka czy
odleg∏oÊç od monitora. Badani majà niewielkà wiedz´ na temat planowanych regulacji dotyczàcych bezpieczeƒstwa,
jakie majà zostaç wprowadzone. Niektórzy s∏yszeli coÊ na ten temat, ale nie wiedzà dok∏adnie, jakie przepisy majà wejÊç
w ˝ycie. Jednak nie wyobra˝ajà sobie, aby praca zdalna, która pozostanie na d∏u˝ej w wielu firmach, pozosta∏a bez 
˝adnych regulacji. Badani komunikujà, ˝e firmy zapewnia∏y osobom, które zacz´∏y pracowaç zdalnie, zarówno
sprz´t do pracy, jak i zadba∏y, aby specjaliÊci bhp przygotowali instrukta˝ bezpieczeƒstwa pracy zdalnej dotyczàcy
np. przystosowania wysokoÊci biurek czy odleg∏oÊci od monitora. 

Tylko dwie spoÊród badanych uwa˝ajà, ˝e w ich firmach nie zosta∏y wdro˝one szkolenia bhp online, a wynika to
przede wszystkim z charakteru pracy w tych firmach (firma budowlana oraz kopalnia). Pozosta∏e osoby prowadzà
szkolenia online w swoich firmach lub/i w firmach, które obs∏ugujà. W niektórych firmach ten typ szkoleƒ zosta∏ 
wdro˝ony ju˝ przed pandemià. Z opinii badanych wynika, ˝e szkolenia online sà potrzebne, zw∏aszcza, jeÊli nie mo˝na
ich prowadziç stacjonarnie. Wed∏ug badanych, szkolenia online sà potrzebne, zw∏aszcza, je˝eli nie mo˝na ich prowadziç
stacjonarnie. JednoczeÊnie zaznaczajà, ˝e te stacjonarne sà lepsze od szkoleƒ online, poniewa˝ uczestnicy mogà wi´cej
si´ nauczyç, a szkolàcy sà w stanie bardziej kontrolowaç przebieg szkolenia, widzieç zainteresowanie i skupienie kursantów.

Wed∏ug jednej z badanych, wa˝ne jest równie˝ to, aby szkolenia online by∏y prowadzone przez osoby, które pracujà 
w danej firmie. Taka osoba najlepiej zna specyfik´ pracy w firmie i mo˝e przeprowadziç szkolenie bardziej szczegó∏owe
ni˝ osoba, która szkoli, ale nie pracuje na co dzieƒ w danym przedsi´biorstwie. Jedna z badanych uwa˝a, ˝e najlepszà
opcjà jest wykorzystywanie nowych technologii, np. kamer 360 stopni, wtedy szkolenia online sà interaktywne i bardziej
interesujàce. Dodatkowo, dobrym rozwiàzaniem jest wykorzystanie platformy szkoleniowej w firmach, gdzie mo˝na
umieszczaç ró˝ne szkolenia, np. „szkolenia covidowe”, tak jak to wdro˝one zosta∏o w firmie, gdzie pracuje badana.

Z badania wynika, ˝e wyzwania jakie czekajà bhp-owców od momentu pojawienia si´ pandemii, to przede wszystkim 
przygotowanie si´ do funkcjonowania w nowej rzeczywistoÊci. To z kolei b´dzie uwarunkowane przepisami, 
obowiàzujàcymi w firmach i tym, jak b´dzie wyglàda∏ tryb pracy – czy pracownicy b´dà Êwiadczyç prac´ zdalnie, 
hybrydowo, a mo˝e tylko stacjonarnie. Jedna z badanych uwa˝a, ˝e wyzwaniem jest dla niej komunikacja z tymi firmami,
które przyzwyczai∏y si´ do organizacji pracy w trybie online. Oczekujà one, aby równie˝ kontrole odbywa∏y si´ w tej formie.

Wed∏ug badanych, ich ranga w pracy wzros∏a w czasie pandemii, ze wzgl´du na ich udzia∏ w sztabie kryzysowym, 
tworzonym razem z zarzàdem. To w∏aÊnie pracownicy bhp uchodzili za ekspertów, którzy wiedzà, jak dzia∏aç w trudnej 
dla wszystkich sytuacji. Wi´kszoÊç osób czu∏a si´ doceniona zarówno przez pracodawców, jak i pracowników. Dla trzech
osób spoÊród badanych, efektem by∏a nie tylko nagroda w postaci pochwa∏y, ale równie˝ premia. 
Temat zarobków to wra˝liwy temat dla badanych. Znaczàca cz´Êç stwierdza, ˝e jest zadowolona ze swoich zarobków, ale
niektórzy z nich mimo tego chcieliby zarabiaç wi´cej (nie podajà kwot). Z kolei dwie z badanych uwa˝ajà, ˝e ich zarobki
sà Êrednie i powinny zarabiaç wi´cej.

PodkreÊlana jest kwestia przekonywania pracowników do szczepieƒ jako

niezb´dna, aby sytuacja zarówno w Polsce, jak i na Êwiecie unormowa∏a si´.



� Celem badania by∏o poznanie opinii pracowników bran˝y bhp nt. poczucia 
bezpieczeƒstwa pracy w Polsce oraz wizerunku i zadaƒ s∏u˝b bhp 
w postpandemicznej rzeczywistoÊci. 

� Badanie zosta∏o zrealizowane w dniach 28.07–05.08.2021 przez SW RESEARCH
Agencj´ Badaƒ Rynku i Opinii metodà wywiadów telefonicznych (CATI).

� W ramach badania przeprowadzono 240 ankiet ze specjalistami i managerami bhp,
szefami dzia∏ów bhp, osobami nadzorujàcymi prace pracowników bhp.

� Kwestionariusz badawczy zosta∏ przygotowany przez SW RESEARCH
i konsultowany z Koalicjà BEZPIECZNI W PRACY.



WYNIKI – BADANIE ILOÂCIOWE
Z badania jakoÊciowego wynika, ˝e pracownicy bhp byli przyzwyczajeni do swoich obowiàzków sprzed pandemii,
a ich praca obfitowa∏a w spotkania „na ˝ywo”. Okres, w którym pojawi∏a si´ pandemia, by∏ czasem wzmo˝onej pracy,
nawet po 12 godzin dziennie i koniecznoÊcià bycia pod telefonem przez 24 godziny. W badaniu iloÊciowym, 
charakteryzujàcym si´ jednak du˝o wi´kszà liczbà uczestników, inaczej ni˝ w badaniu jakoÊciowym, nie zaobserwowano
znaczàcych zmian w zakresie zadaƒ nale˝àcych do obowiàzków s∏u˝bowych przed pandemià w stosunku do sytuacji 
w trakcie pandemii.

Wszyscy respondenci zadeklarowali, ˝e ich podstawowym obowiàzkiem przed pandemià by∏o przeprowadzanie szkoleƒ
bhp (100 proc.), w trakcie pandemii nastàpi∏ jednak nieznaczny spadek (98 proc.). Inne zadania, takie jak przeprowadzanie
szkoleƒ przeciwpo˝arowych (99 proc.), czy te˝ wprowadzanie i informowanie o regulacjach, pozostawa∏y na takim samym
poziomie (98 proc.). Zaobserwowano niewielki spadek, jeÊli chodzi o dzia∏ania, takie jak zapoznawanie pracowników 
z zasadami ergonomii pracy (z 98 do 95 proc.), czy te˝ odbiór techniczny stanowisk pracy, urzàdzeƒ czy obiektów (z 97 do
95 proc.), co mog∏o wiàzaç si´ ze zwi´kszonà popularnoÊcià pracy zdalnej.

Ponad po∏owa respondentów (54 proc.) zadeklarowa∏a, ˝e do ich zadaƒ zarówno przed pandemià, jak i w trakcie,
nale˝a∏ udzia∏ w strategicznych spotkaniach kadry kierowniczej dotyczàcych organizacji pracy/produkcji/sprzeda˝y.
94 proc. spoÊród nich twierdzi, ˝e nadal bierze w nich udzia∏.

W trakcie pandemii pojawi∏y si´ równie˝ nowe obowiàzki, takie jak pilnowanie przestrzegania nowych procedur (97
proc.) czy te˝ mierzenie temperatury i przeprowadzanie ankiet wÊród pracowników (90 proc.).

ZADANIA NALE˚ÑCE DO OBOWIÑZKÓW S¸U˚BOWYCH 
PRZED I W TRAKCIE PANDEMII

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

W przepisach prawa wskazane sà liczne obowiàzki s∏u˝by bhp. W zwiàzku z og∏oszeniem pandemii

doszed∏ jeszcze jeden bardzo wa˝ny obowiàzek, który trzeba by∏o zrealizowaç szybko. By∏a to

koniecznoÊç opracowania nowych procedur bezpieczeƒstwa w zwiàzku z zagro˝eniem koronawirusem

SARS-CoV-2. W marcu 2020 r., kiedy w Polsce pojawi∏ si´ pierwszy przypadek zaka˝enia, który

bardzo szybko rozwinà∏ si´ w tzw. „pierwszà fal´”, to w∏aÊnie s∏u˝by bhp musia∏y odpowiedzieç 

na zagro˝enie w pierwszej kolejnoÊci, bo regulacje wprowadzane przez rzàd cz´sto si´ zmienia∏y.

JednoczeÊnie, jak pokazujà wyniki badania, prawie wszyscy bhp-owcy byli odpowiedzialni za

zachowanie dystansu i dezynfekcj´ ràk (97 proc.) oraz przeprowadzanie ankiet czy mierzenie

temperatury pracownikom (90 proc.). Przy czym nie zapominajmy, ˝e poza tym bhp-owcy musieli

dalej wykonywaç swoje podstawowe zadania. 

Marta
Tomaszewska

specjalista ds. bhp
w CWS

ekspertka Koalicji
Bezpieczni w Pracy



Wykres 1. Jakie zadania nale˝a∏y do Pani/Pana obowiàzków przed pandemià koronawirusa?* 
A które zadania nale˝a∏y do Pani/Pana obowiàzków w momencie wystàpienia pandemii koronawirusa?*  [N=240] 

*    Pytanie wielokrotnego wyboru



RODO

Badanie iloÊciowe potwierdzi∏o wnioski z badania jakoÊciowego, zgodnie z którymi osoby zatrudnione w bran˝y bhp
doÊwiadcza∏y w czasie pandemii wàtpliwoÊci, jeÊli chodzi o zgodnoÊç ich dzia∏ania z obowiàzujàcymi przepisami
RODO. Dotyczy∏o to 64 proc. respondentów. 

Wykres 2. Czy ze wzgl´du na obowiàzki zwiàzane z bhp podczas pandemii mia∏a Pani/mia∏ Pan wàtpliwoÊci, 
˝e dzia∏a zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami RODO?* [N=240]

*    Pytanie wielokrotnego wyboru



CO JEST NAJCIEKAWSZE I NAJTRUDNIEJSZE W PRACY BHP-OWCA

JeÊli chodzi o najciekawszy aspekt pracy w bran˝y bhp, zarówno z badania jakoÊciowego, jak i iloÊciowego, wynika, ˝e jest
to mo˝liwoÊç rozwoju (69 proc.). Z kolei dla 66 proc. respondentów jest to kontakt z ludêmi, a dla 45 proc. ciekawe projekty.

Dla ponad po∏owy respondentów (51 proc.), najwi´kszym wyzwaniem w pracy jest brak zrozumienia istotnoÊci kwestii bhp
ze strony pracowników, a zaraz za tym (48 proc.) brak zrozumienia istotnoÊci kwestii bhp ze strony prze∏o˝onych/
pracodawców/us∏ugodawców. Jako wyzwanie w pracy w bran˝y bhp wskazano równie˝ dyskryminacj´: ze wzgl´du na p∏eç
(8 proc.) oraz wykszta∏cenie – np. specjalista bhp w wysoko wyspecjalizowanym Êrodowisku technicznym (9 proc.). Nato-
miast najmniej, bo 2 proc. respondentów wskaza∏o na poczucie braku wp∏ywu na funkcjonowanie firmy.

Wykres 3. Co jest najciekawszego w pracy w bran˝y bhp?** [N=235]

**    Pytanie zadane wy∏àcznie osobom, które przed pandemià lub w momencie wystàpienia pandemii bra∏y udzia∏ w kryzysowych spotkaniach 
zarzàdu dotyczàcych funkcjonowania firmy i bezpieczeƒstwa jej pracowników lub bioràcym udzia∏ w bie˝àcych strategicznych sptkaniach 
kadry kierowniczej dotyczàcych organizacji pracy/produkcji/sprzeda˝y

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Praca w bran˝y bhp daje przede wszystkim du˝e mo˝liwoÊci rozwoju – twierdzi tak prawie 70 proc.

respondentów. Jednà z przyczyn jest na pewno interdyscyplinarnoÊç, której wymaga si´ od s∏u˝b bhp.

WÊród pozytywów pracy w bran˝y znalaz∏ si´ tak˝e kontakt z ludêmi oraz wspó∏praca przy ciekawych

projektach. Martwi natomiast tak niskie poczucie sprawczoÊci, brak poczucia wp∏ywu na to, jak firma

funkcjonuje, czy na jej przychody. Jednak szczególnie alarmujàce jest to, ˝e zaledwie 12 proc. 

respondentów wskaza∏o, ˝e budowanie kultury bezpieczeƒstwa jest jednym z ciekawszych aspektów

pracy w bran˝y. Byç mo˝e przyczynà jest fakt, ˝e jest to zadanie niezwykle trudne, bo wymaga 

nie tylko dobrych statystyk wypadkowoÊci, ale tworzenia systemowego podejÊcia do bhp ca∏ej za∏ogi.

Ewa Gawrysiak

Sales & End User 
Marketing Manager

TenCate 
Protective Fabrics

ekspertka Koalicji 
Bezpieczni w Pracy



Wykres 4. A co jest wyzwaniem w pracy w bran˝y bhp?* [N=240]

*    Pytanie wielokrotnego wyboru.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Praca specjalisty ds. bhp wià˝e si´ z wieloma wyzwaniami. Wydawa∏o by si´, ˝e do najwi´kszych 

nale˝y potrzeba orientowania si´ w zmieniajàcych przepisach prawa, czuwanie nad procesami pracy

i uczestniczenie w dopasowywaniu ich do dynamicznie zmieniajàcych si´ warunków, czy bycie 

w ciàg∏ym kontakcie z ludêmi, co jest podstawà pracy ka˝dego specjalisty ds. bhp. Niespodziewanie

respondenci wskazali inaczej. Okaza∏o si´, ˝e najwi´kszym wyzwaniem w ich pracy jest brak 

zrozumienia istotnoÊci bhp ze strony pracowników, odpowiedzia∏o tak a˝ 51 proc. pytanych, oraz brak

zrozumienia tego samego tematu ze strony prze∏o˝onych/pracodawców/us∏ugodawców – 48 proc. 

To niezwykle alarmujàcy i przykry sygna∏,  poniewa˝ w takiej sytuacji trudno mówiç o skutecznym 

zarzàdzaniu bezpieczeƒstwem. Jak widaç, dzia∏y bhp czeka ogromne wyzwanie, jakim jest 

wzmacnianie ÊwiadomoÊci nie tylko w oczach samych pracowników, ale przede wszystkim osób 

decyzyjnych w organizacji, od których w∏aÊnie powinno si´ zaczàç budowanie kultury bezpieczeƒstwa

ka˝dej organizacji.

Adam MikoÊ

kierownik dzia∏u bhp

DHL Parcel Polska

ekspert Koalicji
Bezpieczni w Pracy



K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Alarmujàcy jest odsetek specjalistów bhp wskazujàcych kontakt z ludêmi jako jedno z trzech 

najwi´kszych wyzwaƒ. Bez dobrego kontaktu z ludêmi nie da si´ zbudowaç kultury bezpieczeƒstwa

(32 proc. wskazuje to wyzwanie, jako kluczowe), a tylko gdy ka˝dy pracownik b´dzie zaanga˝owany

w bezpieczeƒstwo, przestrzeganie zasad b´dzie naturalne, b´dziemy w stanie zmniejszyç liczb´

wypadków, która nadal jest wy˝sza od wi´kszoÊci krajów Europy Zachodniej, w tym krajów skandy-

nawskich oraz Niemiec, choç lekko poni˝ej Êredniej UE.

Nadal obserwujemy pracowników nara˝onych na powa˝ne zagro˝enia, zdejmujàcych odzie˝ ochronnà,

r´kawice, czy rozpinajàcy ubranie, bo wygodniej jest im wykonywaç prace w bawe∏nianym t-shircie 

i go∏ymi r´kami. Nie czujemy respektu przed niebezpieczeƒstwem, które jeszcze nas nie dotkn´∏o. 

El˝bieta Rogowska

wiceprezes zarzàdu
ds. operacyjnych

PW KRYSTIAN

ekspertka Koalicji 
Bezpieczni w Pracy

CZ¢STOTLIWOÂå I JAKOÂå SZKOLE¡ BHP 
– ONLINE VS. STACJONARNE

INWESTYCJE W BHP

Zdaniem prawie po∏owy ankietowanych (47 proc.) firma, w której pracujà lub dla której Êwiadczà us∏ugi przewiduje inwestycje
w bhp w ciàgu najbli˝szych 12 miesi´cy. Jest to na przyk∏ad zakup testów, Êrodków ochrony osobistej (maseczek, p∏ynów 
dezynfekujàcych), czy os∏on plexi, a tak˝e wymiana technologii na nowszà lub zmiana oÊwietlenia. 

Wykres 5. Czy firma, w której Pani/Pan pracuje lub dla której Êwiadczy Pani/Pan us∏ugi przewiduje jakieÊ inwestycje
w bhp w ciàgu najbli˝szych 12 miesi´cy?

� 65 proc. respondentów deklaruje, ˝e w ich miejscu pracy odbywajà si´ stacjonarnie szkolenia wst´pne bhp oraz
szkolenia okresowe bhp, a 64 proc., ˝e w ich miejscu pracy odbywajà si´ równie˝ stacjonarnie szkolenia 
covidowe nt. zasad obowiàzujàcych w czasie pandemii.

� 1/4 ankietowanych twierdzi, ˝e szkolenia dotyczàce pracy zdalnej w firmie, w której pracujà w ogóle si´ 
nie odbywajà (26 proc). Zaledwie 1 proc. badanych twierdzi, ˝e dotyczy to równie˝ szkoleƒ covidowych.



� 35 proc. badanych informuje, ˝e w ich miejscu pracy w trybie online odbywajà si´ szkolenia wst´pne bhp, 
szkolenia okresowe bhp oraz szkolenia covidowe. JednoczeÊnie 37 proc. twierdzi, ˝e odbywajà si´ równie˝ 
szkolenia dotyczàce pracy zdalnej w trybie online.

� SpoÊród ankietowanych, u których w miejscu pracy nie odbywajà si´ szkolenia dotyczàce pracy zdalnej, 16 proc. 
deklaruje, ˝e nie jest planowane wprowadzenie szkoleƒ bhp dotyczàcych pracy zdalnej, podczas gdy 84 proc. 
oÊwiadczy∏o, ˝e nie pracuje zdalnie.

� W tej samej grupie respondentów 18 proc. zadeklarowa∏o indywidualne informowanie pracowników o standardach
zwiàzanych z pracà zdalnà jako sposób przygotowania pracowników do tego typu pracy w firmie, dla której Êwiadczà 
us∏ugi. Tym samym 15 proc. deklaruje, ˝e zosta∏ wprowadzony regulamin bhp pracy zdalnej, a tylko 3 proc. 
informuje, ˝e przeprowadzono szkolenia na temat zasad pracy zdalnej.

� Ponad po∏owa (55 proc.) respondentów deklaruje, i˝ szkolenia online z bhp sà przeprowadzane zdecydowanie rzadziej 
od tych przeprowadzanych stacjonarnie, a 25 proc. osób badanych twierdzi, ˝e szkolenia te przeprowadzane sà 
w takiej samej cz´stotliwoÊci, jak te stacjonarne.

� 56 proc. ankietowanych twierdzi, ˝e szkolenia online z bhp sà tak samo dobre jak te przeprowadzane stacjonarnie. 
Z kolei 6 proc. badanych uwa˝a takie szkolenia za lepsze (suma odpowiedzi zdecydowanie i raczej lepsze).

Wykres 6. W jakim trybie odbywajà si´ szkolenia w firmie, w której Pani/Pan pracuje? [N=240]

Wykres 7. Jak cz´sto przeprowadza si´ szkolenia stacjonarne, a jak cz´sto szkolenia online w firmie, 
w której Pani/Pan pracuje/dla której Êwiadczy us∏ugi?  [N=240]



� Zdecydowanie najwi´cej, bo a˝ 97 proc. ankietowanych uwa˝a, ˝e to pracodawca powinien w czasie pracy zdalnej
pokrywaç koszty energii i wody oraz koszty wyposa˝enia (laptop, monitor, odpowiedni stolik, krzes∏o, itd.), podczas
gdy niewiele mniej – 90 proc. badanych – wskazuje, ˝e to równie˝ pracodawca powinien pokrywaç koszty zakupu
napojów w przypadku, kiedy temperatura na zewnàtrz przekracza 28 stopni Celsjusza.

� Ponad po∏owa respondentów (57 proc.) wskazuje z kolei, ˝e to pracownik powinien odpowiadaç za bezpieczeƒstwo 
pracy zdalnej, a 56 proc. badanych uwa˝a, ˝e pracownik powinien odpowiadaç w sytuacji, gdy podczas pracy 
zdalnej zdarzy si´ wypadek.

� O nowych regulacjach, które majà zostaç wprowadzone w zwiàzku z pracà zdalnà s∏ysza∏o nieco ponad 3/4 
(78 proc.) osób badanych.

Wykres 8. A jak Pani/Pan uwa˝a...? [N=240]

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Wprowadzenie szkoleƒ online z bhp w okresie pandemii umo˝liwi∏o wielu firmom przeprowadzenie tych

szkoleƒ w sposób bezpieczny dla pracowników. Zarówno szkolenia online, jak i stacjonarne bhp majà

swoje wady i zalety – i w wi´kszoÊci sà oceniane jako tak samo dobre (56 proc.). Bez wàtpienia jednak

zosta∏a otwarta nowa droga mo˝liwoÊci szkoleƒ bhp. Rynek zareagowa∏ na t´ sytuacj´ i zdecydowanie

ulepszy∏ jakoÊç szkoleƒ online. Szkolenia online z bhp sà popularne wÊród m∏odych pracowników 

i oni cz´sto wolà takà form´ ni˝ szkolenie stacjonarne bhp. Z drugiej strony zawsze b´dzie grupa 

pracowników (21 proc.) która uwa˝a, ˝e takie szkolenia online z bhp sà zdecydowanie gorszej jakoÊci.

Szkolenia online mogà byç jednak Êwietnym uzupe∏nieniem praktycznego szkolenia.

Marta
Tomaszewska

specjalista ds. bhp
w CWS

ekspertka Koalicji
Bezpieczni w Pracy

ODPOWIEDZIALNOÂå W PRACY ORAZ REGULACJE PRAWNE
ZWIÑZANE Z PRACÑ ZDALNÑ



K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

W badaniu bhp-owcy zostali zapytani, kto – ich zdaniem – powinien byç odpowiedzialny za poszcze-

gólne kwestie dotyczàce pracy zdalnej: pracownicy czy pracodawcy? I tak, o ile zdecydowana 

wi´kszoÊç zgodzi∏a si´, ˝e koszty pracy w domu powinien ponosiç pracodawca: koszty energii 

i wody (97 proc.), wyposa˝enia (97 proc.) oraz napojów podczas upa∏ów (90 proc.), o tyle respondenci

uwa˝ajà, czy te˝ obawiajà si´, i˝ znacznie trudniej ponosiç zdalnie odpowiedzialnoÊç za zdrowie 

i ˝ycie pracowników pracujàcych w domu. Tak wi´c, w ocenie pracowników s∏u˝b bhp, to nie tylko

pracodawca, ale równie˝ – czy te˝ przede wszystkim – pracownik jest odpowiedzialny za organizacj´

swojego stanowiska pracy w domu w sposób zapewniajàcy bezpieczeƒstwo. Wkrótce ten dylemat

rozwià˝à planowane zmiany w Kodeksie pracy, które majà uregulowaç prac´ zdalnà.

Ewa Nowak

marketing manager
workwear CEE
w CWS

ekspertka Koalicji
Bezpieczni w Pracy

Wprowadzenie szkoleƒ online z bhp w okresie pandemii umo˝liwi∏o 

wielu firmom przeprowadzenie tych szkoleƒ w sposób bezpieczny 

dla pracowników.

Wykres 9. Jak Pani/Pan sàdzi...?  [N=240]



� Prawie 3/4 ankietowanych (73 proc.) oÊwiadczy∏o, ˝e regulacje zwiàzane bezpoÊrednio z bezpieczeƒstwem pracy 
w czasie pandemii by∏y potrzebne, a 15 proc. z takim stwierdzeniem si´ nie zgadza.

� Ponad po∏owa (57 proc.) respondentów, uwa˝a, ˝e regulacje zwiàzane z bhp w czasie pandemii by∏y zrozumia∏e
i ∏atwe w interpretacji, natomiast 19 proc. si´ z tym nie zgadza.

� Wprowadzenie kolejnych zmian dotyczàcych wspomnianych regulacji jako wprowadzane z odpowiednim 
wyprzedzeniem ocenia 39 proc. ankietowanych, podczas gdy z tym stwierdzeniem nie zgadza si´ nieco mniej 
ni˝ po∏owa (49 proc.) osób badanych.

� Ju˝ wdro˝one regulacje za jako wprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem uwa˝a 37 proc. respondentów, 
a zaprzecza temu twierdzeniu ponad po∏owa badanych – 56 proc.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Wyniki badania pokazujà, ˝e w opinii specjalistów i menad˝erów bhp to pracodawca powinien ponosiç

koszty odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy podczas jej wykonywania w sposób zdalny.

Zupe∏nie inaczej wyniki wyglàdajà w przypadku pytania o odpowiedzialnoÊç za bezpieczeƒstwo. 

W tym wypadku wi´kszoÊç (odpowiednio 56 proc. i 57 proc.) respondentów uwa˝a, ˝e to pracownik

odpowiada za wypadek przy pracy zdalnej, poniewa˝ to on odpowiada za jej bezpieczeƒstwo. 

Co prawda wypadki przy pracy zdalnej stanowià wyjàtki – w 2020 r. od 1 marca do 31 grudnia do 

Paƒstwowej Inspekcji Pracy zg∏oszono 6 takich wypadków. Niemniej, bioràc pod uwag´ to, ˝e praca

zdalna staje si´ coraz bardziej popularna i w wielu zak∏adach pracy zostanie na sta∏e, niewàtpliwie 

kwestia tego, kto powinien odpowiadaç za bezpieczeƒstwo pracownika podczas pracy z domu, 

wymaga uregulowania prawnego. 

Ewa Gawrysiak

Sales & End User 
Marketing Manager

TenCate 
Protective Fabrics

ekspertka Koalicji 
Bezpieczni w Pracy

REGULACJE WPROWADZONE W CZASIE PANDEMII



POSTRZEGANIE BHP – PRACOWNICY VS. PRACODAWCY

Wykres 10. Jak wed∏ug Pani/Pana poradzili sobie ustawodawcy w sytuacji koniecznoÊci wprowadzania regulacji 
zwiàzanych z bezpieczeƒstwem pracy w czasie pandemii?* [N=240]

*    Wyniki posortowane malejàco wed∏ug skumulowanych odpowiedzi „Raczej si´ zgadzam” i „Zdecydowanie si´ zgadzam”

� Niemal 3/4 (74 proc.) respondentów uwa˝a, ˝e pandemia nie wp∏yn´∏a na docenianie bhp i ich w∏asnej pracy 
ze strony wspó∏pracowników, a tylko co dziesiàty badany (10 proc.) sàdzi, ˝e bhp i ich praca jest raczej 
bardziej doceniana przez wspó∏pracowników ni˝ przed pandemià.

� Trzech spoÊród czterech badanych (76 proc.) uwa˝a, ˝e bhp oraz ich praca jest tak samo oceniana przez 
pracodawców/us∏ugobiorców jak przed pandemià. JednoczeÊnie tylko 8 proc. respondentów jest zdania, ˝e 
jest ona raczej bardziej doceniana przez pracodawców w stosunku do sytuacji przed pandemià.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Wi´kszoÊç respondentów jest zdania, ˝e regulacje wprowadzane w trakcie pandemii by∏y potrzebne

(72 proc.) i ∏atwe w interpretacji (56 proc.). Znacznie gorzej oceniono kwesti´ tego, czy pierwsze 

i kolejne regulacje by∏y wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem (odpowiednio 36 i 38 proc.).

Jest to o tyle alarmujàce, ˝e sytuacja wymaga∏a szybkiego podejmowania decyzji, zw∏aszcza podczas

pierwszej fali, kiedy procedury dzia∏aƒ nie by∏y jeszcze odpowiednio wypracowane przez firmy. 

Niestety, problem ten nie dotyczy wy∏àcznie pandemii, ale jest znacznie szerszy. Prawo nie nadà˝a

równie˝ za najnowszymi technologiami. Kiedy zacz´liÊmy pracowaç nad czujnikami aktywnoÊci 

w odzie˝y, okaza∏o si´, ˝e nie ma ˝adnych uregulowaƒ w tym zakresie.

El˝bieta Rogowska

wiceprezes zarzàdu
ds. operacyjnych

PW KRYSTIAN

ekspertka Koalicji 
Bezpieczni w Pracy



Wykres 11. Jak wed∏ug Pani/Pana wspó∏pracownicy postrzegajà bhp i Pani/Pana prac´ obecnie? [N=240]

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Badanie pokazuje, ˝e niestety nadal praca s∏u˝b bhp jest niedoceniana, istotnoÊci bhp dla 

organizacji nie cenià zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, przynajmniej nie w takim stopniu, 

w jakim powinni. Ponad 2/3 pracowników bhp nie otrzyma∏o ˝adnej gratyfikacji bàdê promocji za

ten wymagajàcy okres, w którym – jak podkreÊlano wywiadach indywidualnych – praca przekracza∏a 

standardowe 8 godzin dziennie. Jedynie 10 proc. pracowników s∏u˝b bhp uzna∏o, ˝e po okresie

pandemii ich praca zosta∏a bardziej doceniona. Tymczasem poza nadgodzinami wielu bhp-owców

mia∏o do czynienia z niezwykle stresujàcymi sytuacjami, gdzie na ich barkach sta∏a odpowie-

dzialnoÊç za bezpieczeƒstwo, a tak˝e zdrowie pracowników.

Ewa Gawrysiak

Sales & End User 
Marketing Manager

TenCate 
Protective Fabrics

ekspertka Koalicji 
Bezpieczni w Pracy

Wykres 12. Jak wed∏ug Pani/Pana pracodawcy/us∏ugobiorcy postrzegajà bhp i Pani/Pana prac´ obecnie? [N=240]



Poza nadgodzinami wielu bhp-owców mia∏o do czynienia z niezwykle 

stresujàcymi sytuacjami, gdzie na ich barkach sta∏a odpowiedzialnoÊç 

za bezpieczeƒstwo, a tak˝e zdrowie pracowników.

� Ponad 7 na 10 (73 proc.) badanych osób wskazuje, ˝e ich praca jest oceniana w kontekÊcie liczby wypadków, 
które si´ w niej pojawi∏y, a niewiele mniej, bo 72 proc. ankietowanych deklaruje, ˝e liczy si´ liczba przeprowadzonych
szkoleƒ. Blisko szeÊç na dziesi´ciu badanych (58 proc.) oÊwiadczy∏o, ˝e pod uwag´ brane sà zrealizowane cele, 
które zosta∏y wytyczone na poczàtku roku. Tylko 3 proc. uwa˝a badanie wiedzy na temat bezpieczeƒstwa wÊród 
pracowników jako kryterium oceniania pracy, z kolei jeden na czterech (25 proc.) respondentów wskazuje wszystkie
powy˝sze odpowiedzi.

� Niemal trzech na czterech (73 proc.) ankietowanych w trakcie pandemii nie otrzyma∏o dodatkowego 
wynagrodzenia za swojà prac´, a 8 proc. respondentów deklaruje, ˝e dosta∏o podwy˝k´ i tyle samo twierdzi, ˝e
dosta∏o jednorazowà premi´. Tylko 6 p.p. dosta∏o zmian´ stanowiska bez podwy˝ki, a zaledwie 1 proc.
mniej dosta∏o zmian´ stanowiska wraz z podwy˝kà.

� 53 proc. badanych jest raczej zadowolona z zarobków w firmie, w której pracujà, podczas gdy zaledwie 
5 p.p. mniej nie jest zadowolona (suma odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie).

� Wynagrodzenie jednego na czterech ankietowanych (25 proc.) oscylujà w przedziale 1,5–3 tys. z∏, ponad po∏owa
badanych (53 proc.) zarabia miesi´cznie mi´dzy 3 a 5 tys. z∏, podczas gdy jedynie 1 proc. respondentów zarabia 
mi´dzy 5 a 7 tys. z∏ netto miesi´cznie. Jeden na pi´ciu badanych odmówi∏ odpowiedzi na to pytanie (20 proc.).

Wykres 13. W jaki sposób oceniana jest Pani/Pana praca?* [N=240]

*    Pytanie wielokrotnego wyboru.

SPOSÓB OCENIANIA PRACY PERSONELU, BENEFITY W ZWIÑZKU Z
PANDEMIÑ ORAZ ZADOWOLENIE Z ZAROBKÓW



K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Wi´kszoÊç firm zak∏ada sobie jako cel – zmniejszenie do minimum liczby wypadków. Jest to szczególnie

widoczne w bran˝ach o wysokiej wypadkowoÊci, takich jak np. budownictwo czy przemys∏. 73 proc.

respondentów jest oceniana w∏aÊnie na podstawie liczby wypadków, które wystàpi∏y w pracy. Na drugim

koƒcu skali znalaz∏o si´ badanie wiedzy na temat bezpieczeƒstwa wÊród pracowników – zaledwie 

3 proc. To mo˝e oznaczaç, ˝e o ile liczy si´ liczba szkoleƒ zorganizowanych przez dzia∏y bhp 

(72 proc.), o tyle weryfikacja ich skutecznoÊci schodzi na drugi plan. Moim zdaniem warto wprowadzaç

dzia∏ania, które pomogà sprawdziç, jak zdobyta wiedza na szkoleniach przek∏ada si´ na sposób 

wykonywania pracy. Tak w∏aÊnie dzieje si´ w DHL Parcel. Korzystamy przy tym z odpowiednich 

narz´dzi. Jednym z nim sà tak zwane Gemba Walk, w trakcie których prze∏o˝eni lub odpowiednie

osoby obserwujà trwajàce procesy operacyjne. Dzi´ki takim obserwacjom mo˝emy nie tylko wydaç

rekomendacje co do zwi´kszenia wydajnoÊci i bezpieczeƒstwa danego procesu, ale równie˝ zwery-

fikowaç czy sà one realizowane przez pracowników w sposób bezpieczny i zgodny z wewn´trznymi

procedurami.

Adam MikoÊ

kierownik dzia∏u bhp

DHL Parcel Polska

ekspert Koalicji
Bezpieczni w Pracy

Wykres 14. Czy w trakcie pandemii otrzyma∏a Pani/Pan dodatkowe wynagrodzenie za swojà prac´?* [N=240]

Wykres 15. Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z zarobków w firmie, w której Pani/Pan pracuje?* [N=240]

*    Pytanie wielokrotnego wyboru.



STRUKTURA PRÓBY

P¸Eå

KATEGORIA WIEKOWA



STANOWISKO W FIRMIE ORAZ ZASADY WSPÓ¸PRACY

WIELKOÂå FIRMY ORAZ OBSZAR JEJ DZIA¸ALNOÂCI

Na jakie zasadzie wspó∏pracuje Pani/Pan w obecnej firmie?

Jaka jest wielkoÊç firmy, w której Pani/Pan pracuje? [N=240]



WYKSZTA¸CENIE ORAZ DOCHÓD NETTO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Jaki jest obszar dzia∏alnoÊci firmy, w której Pani/Pan pracuje lub dla której Êwiadczy Pani/Pan us∏ugi?

Jakie jest Pani/Pana wykszta∏cenie? [N=240]

Jakie wynagrodzenie (netto) otrzymuje Pani/Pan w obecnej firmie? [N=240]



K O M E N T A R Z E  E K S P E R C K I E

Jak pokaza∏y doÊwiadczenia ostatnich lat, praca s∏u˝b bhp w naszych firmach powinna byç
jeszcze bardziej doceniana przez pracodawców i pracowników.

Raport i omawiane badania pokazujà, ˝e pandemia by∏a prawdziwym wyzwaniem dla s∏u˝b
bhp, z którym zgodnie z deklaracjami, ogromnym nak∏adem pracy, s∏u˝by bhp sobie dzielnie
radzi∏y. S∏u˝by bhp od poczàtku pandemii by∏y w∏àczone w realizacj´ zadaƒ z zakresu 
profilaktyki antycovidowej i jak pokazujà badania, obok codziennych obowiàzków dosz∏y te
dodatkowe zwiàzane z profilaktykà covid, jak pilnowanie przestrzegania nowych procedur,
przeprowadzanie ankiet, mierzenie temperatury etc. 

Z badania wynika, ˝e pierwsze tygodnie i miesiàce pandemii by∏y okresem niepokoju, opiera∏y
si´ na byciu w gotowoÊci. Badani podkreÊlali, ˝e ich rola w czasie pandemii by∏a bardzo
wa˝na, poniewa˝ to g∏ównie od nich zale˝a∏o, aby przygotowaç nowe procedury dzia∏ania,
standardy post´powania i wytyczne, takie jak zachowywanie dystansu, dezynfekcja ràk, liczba
osób obecnych w szatniach, czy kantynie, przemieszczanie si´, ale i praca w maseczkach oraz
praca zmianowa. Te wszystkie dzia∏ania mia∏y ograniczaç ryzyko zaka˝eƒ i zwiàzanych z tym
przestojów. Do zadaƒ badanych nale˝a∏o równie˝ mierzenie temperatury i prowadzenie ankiet,
co wiàza∏o si´ z wàtpliwoÊciami, które wynika∏y z zadbania o kwestie RODO. 

WÊród nowych zadaƒ znalaz∏a si´ komunikacja z pracownikami w celu rozwiania ich wàtpliwoÊci,
ale tak˝e majàca na celu pomoc w zarzàdzaniu stresem. Badani wspominali tak˝e o wi´kszej
liczbie szkoleƒ, raportów i spraw administracyjnych (np. ze wzgl´du na organizacj´ szczepieƒ 
na terenie firmy) w porównaniu do czasu przed pandemià. 

�

prof. UW 
dr hab. Jacek M´cina

doradca Zarzàdu
Konfederacji Lewiatan

prawnik 

i polityk spo∏eczny

ekspert w dziedzinie

prawa pracy 

i rynku pracy

cz∏onek Rady 

Ochrony Pracy



K O M E N T A R Z E  E K S P E R C K I E

Mimo zdecydowanie rosnàcej roli s∏u˝b bhp w okresie pandemii, a˝ po∏owa pracodawców 
i pracowników mia∏a problemy ze zrozumieniem znaczenia s∏u˝b bhp dla funkcjonowania firmy,
a ich poÊwi´cenie i praca ponad standardy rzadko mia∏a wymiar finansowy. A˝ 3/4 badanych
deklarowa∏o, ˝e z tytu∏u dodatkowych obowiàzków i pracy ponad normalny wymiar nie 
otrzyma∏a dodatkowego wynagrodzenia. Mo˝na to interpretowaç jako wk∏ad s∏u˝b bhp 
w solidarne dêwiganie skutków pandemii, przy czym warto podkreÊliç, ˝e tylko ponad po∏owa
respondentów deklaruje zadowolenie ze swoich zarobków. 

W raporcie warto tak˝e podkreÊliç jeszcze jeden nies∏ychanie wa˝ny wàtek – opinie s∏u˝b bhp
o niektórych aspektach pracy zdalnej – zdecydowana wi´kszoÊç badanych uwa˝a, ˝e 
o ile koszty energii i wyposa˝enia powinny byç traktowane jako obowiàzek pracodawcy, to 
ju˝ odpowiedzialnoÊç za bezpieczeƒstwo pracy zdalnej oraz wypadki przy pracy powinny
przede wszystkim odpowiadaç pracownicy. Takie poglàdy wyraênie korespondujà z procedo-
wanym obecnie projektem zmian w Kodeksie pracy. 

Na koniec warto podkreÊliç, ˝e s∏u˝by bhp zda∏y egzamin z odpowiedzialnoÊci w tym trudnym,
niestety nie koƒczàcym si´ jeszcze, okresie pandemii, a jak pokaza∏y doÊwiadczenia ostatnich
lat, ich praca jeszcze bardziej musi byç doceniana przez pracodawców i pracowników. 



K O M E N T A R Z E  E K S P E R C K I E

Dzia∏ajàca od ponad stu lat s∏u˝ba bhp ca∏y czas stoi przed nowymi wyzwaniami. 
Pami´tam czasy, kiedy sam by∏em pracownikiem tej s∏u˝by. Mówiono o nas Biuro Hamowania
Produkcji, na autorytet musieliÊmy zapracowaç ci´˝kà pracà. S∏u˝ba bhp w latach 70-tych
ubieg∏ego stulecia zajmowa∏a si´ g∏ównie bezpoÊrednim usuwaniem zagro˝eƒ wypadkowych.
PilnowaliÊmy zak∏adania os∏on na elementy ruchome maszyn, eliminowaliÊmy z u˝ytkowania
zepsute narz´dzia, pilnowaliÊmy, aby pracownicy u˝ywali ochron osobistych. W tym czasie
na pytanie, kto odpowiada za stan bhp w zak∏adzie, w wi´kszoÊci przypadków s∏yszeliÊmy,
˝e to inspektor bhp jest tym odpowiedzialnym, cz´sto poglàdy te g∏oszone by∏y przez kadr´
kierowniczà. Dzisiaj s∏u˝ba bhp to specjaliÊci od szacowania ryzyka, ergonomii czy 
Êrodowiska pracy, w tym równie˝ tego psychospo∏ecznego. Z przeprowadzonego badania
wynika jednak, ˝e za najwi´ksze wyzwania pracownicy s∏u˝by bhp uwa˝ajà brak zrozumienia
istotnoÊci zagadnieƒ bezpieczeƒstwa pracy przez pracowników i pracodawców. Dzisiejsza
s∏u˝ba bhp musi, w wi´kszym ni˝ dotychczas stopniu, zadbaç o swój autorytet. ˚adne zapisy
ustawowe tego autorytetu nie stworzà. Od lat istnieje w obrocie prawnym przepis mówiàcy
o podleg∏oÊci s∏u˝by bhp bezpoÊrednio pod pracodawc´. Skoro, w myÊl prawa, s∏u˝ba pe∏ni
funkcje doradcze i kontrolne w imieniu pracodawcy, to naturalnym jest podleg∏oÊç bezpo-
Êrednia. Z przeprowadzonego badania wynika jednak inny stan – tylko 1 proc. badanych
podlega bezpoÊrednio pod pracodawc´. Zdecydowana wi´kszoÊç badanych wskaza∏a 
jako kryterium oceny ich pracy iloÊç wypadków przy pracy w firmie. Czyli dalej pokutuje
przekonanie, ˝e za stan bezpieczeƒstwa pracy odpowiada s∏u˝ba bhp. W mojej ocenie 
jest to g∏´bszy problem. Zarzàdy firm, pracodawcy i wy˝sza kadra kierownicza nie czujà
potrzeby poznawania zagadnieƒ ergonomii czy bezpieczeƒstwa pracy, szkolenia bhp 
traktowane sà jako z∏o konieczne, najlepiej, ˝eby firma szkolàca wystawi∏a tylko 
zaÊwiadczenie. To nastawienie zmienia si´ tylko w przypadku wystàpienia wypadku 
przy pracy ze skutkiem Êmiertelnym lub podniesienia przez ZUS sk∏adki ubezpieczenia
wypadkowego. OczywiÊcie, nie wsz´dzie tak jest, znaczna cz´Êç pracodawców ju˝ 
rozumie, ˝e tak naprawd´ nie ma nic cenniejszego, ni˝ zdrowie pracowników. To pracownicy
sà kapita∏em firmy. Du˝e, zagraniczne korporacje przenoszà na nasz grunt swoje standardy.
To dobry kierunek. Mam nadziej´, ˝e za kilka lat podobne badanie wyka˝e, ˝e to pokutujàce
z czasów „s∏usznie minionych” nastawienie do s∏u˝by bhp ulegnie zmianie.

Witold Polkowski

ekspert bhp



K O A L I C J A B E Z P I E C Z N I W P R A C Y

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiàzana zosta∏a z inicjatywy firm CWS-boco, PW Krystian oraz TenCate

Protective Fabrics w 2014 roku w celu promowania kultury bezpieczeƒstwa w miejscu pracy wÊród 

pracowników i pracodawców. W kolejnych latach do Koalicji do∏àcza∏y firmy ró˝nych bran˝, w tym 

DHL Parcel. Cel Koalicji realizowany jest poprzez dzia∏alnoÊç edukacyjnà na temat obowiàzujàcych 

norm i procedur oraz przez pokazywanie dobrych praktyk i informowanie o korzyÊciach wynikajàcych 

z wdra˝ania wysokich standardów bezpieczeƒstwa w miejscu pracy.

Wi´cej informacji na: www.bezpieczniwpracy.pl

F I R M Y T W O R Z Ñ C E K O A L I C J ¢

CWS jest czo∏owym dostawcà specjalistycznych us∏ug w dziedzinie wynajmu oraz serwisu odzie˝y 

roboczej i ochronnej, odzie˝y cleanroom oraz urzàdzeƒ higieny i mat wejÊciowych. Dzi´ki innowacyjnym,

zrównowa˝onym i cyfrowym rozwiàzaniom w zakresie wynajmu, CWS przyczynia si´ do zdrowszego 

i bezpieczniejszego jutra. W swoim modelu biznesowym firma kieruje si´ ideà gospodarki cyrkularnej:

materia∏y sà redukowane, ponownie wykorzystywane i poddawane recyklingowi w sposób oszcz´dzajàcy

zasoby. CWS podsumowuje rozumienie zrównowa˝onego rozwoju myÊlà przewodnià: Think Circular!

CWS jest markà nale˝àcà do CWS International GmbH i jej spó∏ek zale˝nych. Grupa zatrudnia oko∏o 11 000

osób w 15 krajach. W 2020 roku przedsi´biorstwo osiàgn´∏o obrót w wysokoÊci 1,242 miliarda euro. 

W∏aÊcicielem CWS International GmbH i jej spó∏ek zale˝nych jest Franz Haniel & Cie. GmbH.

W Polsce CWS obecne jest od 1995 r. obs∏ugujàc zarówno du˝e, jak i ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa 

z ró˝nych sektorów gospodarki. Zaawansowane technologicznie zak∏ady pralnicze w ¸odzi, Dàbrowie 

Górniczej Mi´dzyrzeczu oraz Warszawie obs∏ugujà klientów zlokalizowanych na terenie ca∏ego kraju.

OdpowiedzialnoÊç za Êrodowisko oraz promowanie pracy w bezpiecznych warunkach jest wa˝nym 

elementem strategii CWS w Polsce.

DHL Parcel Polska – lider polskiego rynku przesy∏ek krajowych i prekursor innowacyjnych rozwiàzaƒ 

e-commerce, dedykowanych klientom w Polsce i w Europie. Niekwestionowany ekspert w swoim obszarze.

Globalny partner logistyczny doceniany przez odbiorców, kontrahentów i ekspertów bran˝y. DHL Parcel,

korzystajàc z ponad 50 lat doÊwiadczenia grupy DP DHL, inspiruje rynek, wyznaczajàc trendy i projektujàc

rozwiàzania w pe∏ni dostosowane do dynamicznie zmieniajàcych si´ potrzeb. DHL Parcel posiada najwi´kszà

wÊród firm kurierskich sieç punktów obs∏ugi paczek (DHL POP), która liczy a˝ 12 tys. jednostek, zlokalizowa-

nych w placówkach handlowo-us∏ugowych. To firma, która tworzy przestrzeƒ do innowacyjnego myÊlenia, 

rozwijania kompetencji i budowania zaanga˝owania pracowników. Âwiadczy o tym wielopokoleniowy zespó∏

profesjonalistów, który ju˝ od ponad 20 lat buduje pozycj´ firmy. Zespó∏ DHL Parcel tworzy obecnie ponad

3000 pracowników i 4000 kurierów.



F I R M Y T W O R Z Ñ C E K O A L I C J ¢

PW Krystian to rodzinna firma dzia∏ajàca na rynku od trzech pokoleƒ. G∏ówny obszar dzia∏alnoÊci przed-

si´biorstwa stanowi produkcja specjalistycznej odzie˝y ochronnej, certyfikowanej zgodnie z europejskimi

normami i szytej specjalnie dla Klienta, pod jego potrzeby i na wymiar. Firma oferuje równie˝ odzie˝ roboczà

i korporacyjnà oraz inne Êrodki ochrony osobistej takie jak maski, kombinezony, r´kawice, obuwie, ochronniki

s∏uchu, kaski czy okulary. Posiadamy dedykowane rozwiàzania dla firm z bran˝: chemicznej, energetycznej,

gazowniczej, paliwowej, budowlanej, przemys∏u ci´˝kiego, spo˝ywczego i do stref czystych. Firma 

przeprowadza równie˝ audyty stanowiskowe wraz z doborem ÂOI do ka˝dego zagro˝enia. Naszà specjal-

noÊcià jest produkcja najwy˝szej jakoÊci artyku∏ów dopasowanych do zró˝nicowanych potrzeb Klientów.

Ca∏a produkcja odbywa si´ w Polsce, co pozwala na wysokà elastycznoÊç i odszywanie dedykowanych

kolekcji zaprojektowanych dla naszych Klientów.

TenCate Protective Fabrics umo˝liwia milionom ludzi na ca∏ym Êwiecie doskonalenie si´ w tym, co robià.

Pokolenia profesjonalistów w stra˝y po˝arnej, ratownictwie, przemyÊle naftowo-gazowym, wojskowym,

lekkim i ci´˝kim, energetyce polegajà na naszych tkaninach w zakresie bezpieczeƒstwa, komfortu 

i pewnoÊci. Od najci´˝szych warunków pracy po przyjazny widok domu. Poniewa˝ zdajemy sobie 

spraw´, ˝e ludzie, których chronimy, to wyjàtkowe osoby, których ˝ycie wykracza poza prac´. 

Wspierajàc ich zmieniajàce si´ potrzeby, nasze innowacje przodujà w projektowaniu, technologii 

i zrównowa˝onym rozwoju zorientowanym na u˝ytkownika. W TenCate Protective Fabrics z dumà 

kontynuujemy naszà wieloletnià tradycj´ produkcyjnà w przysz∏oÊci, w dalszym ciàgu projektujàc, 

rozwijajàc si´ i produkujàc tkaniny, które wydobywajà to, co najlepsze u profesjonalistów. W pracy i w ˝yciu.



Wi´cej informacji na: 

www.bezpieczniwpracy.pl

KONTAKT: 

Adrian ˚ebrowski  | Koalicja Bezpieczni w Pracy

T +48 721 549 528

�� pr@bezpieczniwpracy.pl

www.bezpieczniwpracy.pl

Zapraszamy do wspó∏pracy!

Warto podkreÊliç, ˝e s∏u˝by bhp zda∏y egzamin z odpowiedzialnoÊci

w tym trudnym, niestety nie koƒczàcym si´ jeszcze, okresie pandemii,

a jak pokaza∏y doÊwiadczenia ostatnich lat, ich praca jeszcze bardziej

musi byç doceniana przez pracodawców i pracowników. 

W raporcie wykorzystano fotografie z Pixabay oraz Shutterstock.






