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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Przepisy §1 pkt 2 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określają, że przez pojęcie jednostki organizacyjnej prowadzącej 
działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy należy rozumieć placówkę kształcenia 
ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, szko-
łę ponadgimnazjalną, jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową, stowarzy-
szenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy, a także osobę 
prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie 
działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Zgodnie z §4 ust. 1 cytowanego aktu, o ile pracodawca nie zorganizował i nie przeprowadził szkolenia 
BHP samodzielnie, może zlecić wykonanie tego zadania opisanym na wstępie jednostkom organizacyjnym 
„prowadzącym działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. Jednostki te z mocy 
§4 ust. 2 rozporządzenia są ponadto uprawnione do szkolenia „osób będących pracodawcami, pracowników 
służby BHP oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy”. W dalszej części 
rozporządzenie przewiduje, że organizator szkolenia, czyli pracodawca lub wspomniana jednostka organiza-
cyjna, powinien zapewnić „wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawo-
dowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia”. Reguluje to §5 
pkt 3 wskazanego aktu. 

Zatem przepisy prawa pracy dosyć ogólnie określają katalog podmiotów uprawnionych do organizowania 
szkoleń BHP na zlecenie pracodawcy. Równie ogólnie traktują one kwestię kompetencji i innych wymagań, 
jakie stawiane są osobom prowadzącym te szkolenia. W efekcie powstaje ryzyko, że pracownicy mimo for-
malnego dopełnienia przez pracodawcę wymogów prawnych faktycznie nierzadko nie mają możliwości zdo-
bycia niezbędnej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Złe przeszkolenie pracowników znajduje 
bezpośrednie przełożenie na poziom wypadkowości w pracy. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy za rok 
ubiegły wynika, że w przeważającej mierze przyczyną wypadków przy pracy były: nieprawidłowe zachowa-
nie pracownika, niewłaściwe wykorzystanie powierzonego mu sprzętu lub nieużywanie sprzętu ochronnego. 

Niewątpliwie problem naświetlony w niniejszym oświadczeniu jest złożony. Potrzeba bowiem wielu sko-
ordynowanych działań, aby zmienić podejście zarówno pracodawców, jak i pracowników do przestrzegania 
zasad i przepisów BHP. Jednym z kluczowych elementów systemu zapewniającego bezpieczeństwo w pracy 
powinien być funkcjonujący prawidłowo system szkoleń. W tym kontekście uważam za konieczne określenie 
katalogu standardów i kompetencji, które miałyby zastosowanie do firm i wykładowców prowadzących szko-
lenia pracownicze z zakresu BHP. Priorytetem powinno być stworzenie takiego środowiska prawnego, które 
sprzyjałoby uczynieniu ze szkoleń BHP realnego narzędzia służącego poprawie bezpieczeństwa w pracy. 

Proszę zatem Pana Ministra o przeanalizowanie opisanego problemu pod kątem możliwości podjęcia sto-
sownej inicjatywy legislacyjnej. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 




