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Nowe formy pracy, w tym:

gospodarka platformowa, robotyzacja, algorytmizacja  

a warunki pracy i równowaga praca – życie

Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Rola i zadania służby bhp 

w zmieniającym się świecie pracy



art. 23711 §1. KP

funkcja doradcza 
i kontrolna

ROLA I ZADANIA SŁUŻBY BHP

Rozp. RM z dnia 2.09 1997 r. 
w sprawie służby 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 
704 z późn. zm.)
- kwalifikacje, zadania 
i uprawnienia służby bhp

Służba bhp



ROLA I ZADANIA SŁUŻBY BHP

22
ZADANIA

Służby bhp 

Doradztwo w zakresie stosowania 
przepisów oraz zasad bhp

Udział w ustalaniu okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy (…)

Zgłaszanie wniosków dotyczących (…) 
ergonomii

Sporządzanie i przedstawianie 
pracodawcy okresowych analiz (…)

Bieżące informowanie pracodawcy o 
stwierdzonych zagrożeniach (…)

Przeprowadzanie kontroli warunków 
pracy (...)

Współuczestniczenie w konsultacjach 
w zakresie bhp (…)

Inicjowanie i rozwijanie na terenie 
zakładu pracy różnych form populary-
zacji problematyki bhp oraz ergonomii

Współdziałanie ze społeczną inspekcją 
pracy (…)

Współdziałanie z lekarzem (…)

Doradztwo w zakresie organizacji i 
metod pracy na stanowiskach pracy 

(…)

Udział w dokonywaniu oceny ryzyka 
zawodowego (…)



STRATEGIA ZARZĄDZANIA WIZERUNKIEM OSPS BHP

MARKA JEDNOLITA

CECHY MARKI OSPS BHP

MARKA NOWOCZESNA

CECHY MARKI OSPS BHP

MARKA AKTYWNA

CECHY MARKI OSPS BHP

CECHY MARKI OSPS BHP

MARKA PROFESJONALNA



DOSKONALENIE WARSZTATU SŁUŻBY BHP W OSPS BHP
w roku 2021

174 SPOTKANIA 9 002 UCZESTNIKÓW

Konferencje, 
seminaria, wizyty 
w zakładach pracy

Szkolenia, 
warsztaty Konkursy



DOSKONALENIE WARSZTATU SŁUŻBY BHP W OSPS BHP
w roku 2021

SPOTKANIA 
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Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy – ankieta – 324 ankietowanych

Czy korzystał/a Pan/i z usług za pośrednictwem cyfrowych 
platform pracy?

50%50%

tak nie



Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy - ankieta

Jak ocenia Pani/Pan ryzyko 
zawodowe ponoszone przez osoby 
wykonujące prace platformowe 
w porównaniu do ryzyka 
zawodowego pracowników 
wykonujących takie same rodzaje 
prac, ale w ramach pracowniczych 
form zatrudnienia?

Znacznie wyższe
5%

wyższe
23%

takie samo
37%

niższe
17%

znacznie niższe
8%

nie mam zdania
10%



Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy - ankieta
Jaką rolę powinna pełnić służba bhp w pracy platformowej?

?
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Rolę doradczą, nadzorująca i kontrolną analogiczną
do roli pełnionej w zakładzie pracy

Rolę konsultantów doraźnie wspierających
platformy w miarę ich własnych potrzeb

Nie powinny pełnić żadnej roli

Nie mam zdania

Inne



Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy - ankieta
Jakie rozwiązania techniczne 
i organizacyjne zostały 
wdrożone w ciągu ostatnich 5 
lat w przedsiębiorstwach, w 
których Pani/Pan pracuje/ 
pracował/a ?
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Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy - ankieta
Czy w związku z wdrażaniem w przedsiębiorstwach nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych 
odczuwa Pani/Pan potrzebę poszerzenia swoich kompetencji?

89%

11%

tak nie



Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy - ankieta
Jakich 
nowych 
kompetencj
i Pan/i 
potrzebuje?
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tych rozwiązań

na warunki
pracy

Wiedzy na
temat wpływu
tych rozwiązań
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człowieka
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Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy - ankietaCzy w związku z wdrażaniem 
w przedsiębiorstwach 
nowych rozwiązań 
technicznych i 
organizacyjnych potrzebuje 
Pani/Pan nowych narzędzi 
do wykonywania swojej 
pracy?

83%

17%

tak

nie



Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy - ankieta
Jeśli "Tak", to jakich?

185
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List kontrolnych do identyfikacji zagrożeń w pracy z
wykorzystaniem nowych rozwiązań technicznych i

organizacyjnych

Wytycznych na temat oceny ryzyka zawodowego
związanego z zagrożeniami powstałymi wskutek

stosowania nowych rozwiązań technicznych i
organizacyjnych, w tym - czynników

psychospołecznych

Narzędzi komputerowych wspierających prowadzenie
i dokumnetowanie oceny ryzyka zawodowego

Filmów instruktażowych

?



Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy - ankieta

Czy Pani/Pana zdaniem obowiązujące 
przepisy w zakresie bhp wymagają 
aktualizacji w związku wdrażaniem 
w przedsiębiorstwach nowych rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych?

82%

18%

tak

nie



Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy - ankieta

Jeśli "Tak", to czego powinny dotyczyć te zmiany?

46%

46%

8%

Zakresu działania Szkoleń Inne



Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy - ankieta

Czy Pani/Pana zdaniem pojawienie się nowych rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych powoduje konieczność zmiany 
zakresu działania służby BHP?

26%

74%

tak nie



Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy - ankieta
Jeśli "Tak", to jak należy zmienić ten zakres?

Postęp technologiczny powoduje, że 
niemożliwe jest posiadanie rzetelnej wiedzy 
ze wszystkich obszarów – wymagana 
specjalizacja w zakresie BHP.

Zwiększenie kompetencji kontrolnych i 
dostosowanie ich nowych warunków oraz 
rozszerzenie zadań służby bhp. 
.

Udział w projektowaniu nowych procesów, 
praca ekspertów BHP w roli zarządczej a nie 
tylko doradczej

Konieczność rozszerzenia wiedzy 
technicznej (automatyzacja i roboty w 
środowisku pracy).

Możliwość kontroli administracyjnych 
systemów i programów komputerowych         
w zakresie stosowanych przez 
pracodawców algorytmów wpływających 
na wydajność pracy.



Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy - ankieta
Wielkość zakładu pracy
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mikroprzedsiębiorstwo (mniej niż 10 pracowników)

małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 pracowników)

średnie przedsiębiorstwo (od 50 do 250
pracowników)

duże przedsiębiorstwo (od 250 i więcej
pracowników)



Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy - ankieta

Staż pracy w służby BHP

do 10 lat od 10 do 15 lat od 15 do 20 lat powyżej 20 lat
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Rola i zadania służby bhp w zmieniającym się  

świecie pracy - ankieta
Czy jest Pani/Pan członkiem OSPS BHP?

87%

13%

tak nie



WNIOSKI

01

Konieczne jest zaangażowanie nauki w opracowaniu innowacyjnych rozwiązań
technicznych, organizacyjnych i społecznych w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
w zmieniającym się świecie pracy

Konieczne jest prowadzenie badań naukowych w zakresie wpływu innowacyjnych
rozwiązań technicznych i organizacyjnych na zdrowie człowieka

Niezbędne jest wsparcie Państwowej Inspekcji Pracy jako organu kontroli i nadzoru
w związku z wyzwaniami zmieniającego się świata pracy

Wskazana jest nowelizacja rozporządzenia RM z dnia 2.09 1997 r 
z późn. zm. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie:
✓ Zadań służby bhp
✓ Uprawnień służby bhp
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WNIOSKI

01Konieczne jest opracowanie nowych narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie
stosowania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w tym:
➢ Oceny ryzyka zawodowego

➢ Wytycznych na temat oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami powstałymi
wskutek stosowania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w tym czynników
psychospołecznych

➢ List kontrolnych do identyfikacji zagrożeń w pracy z wykorzystaniem nowych rozwiązań
technicznych i organizacyjnych

➢ Filmów instruktażowych

➢ Weryfikacja programów szkoleń w dziedzinie bhp
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


